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مقدمه

اهمیت و ضرورت توجه به كیفیت آب استخر

ــراي  ــا، مشــتاقان ب ــرا رســیدن فصــل گرم ــا ف ــژه ب ــه وی ــرح اســت. در طــول ســال و ب ــاي مف ــي یکــي از ورزش ه     شــنا و آب تن
ســپردن تن هــاي خســته و گرمــازده بــه آب، بــه اســتخرهاي شــنا مي شــتابند. تقاضــاي رو بــه ازدیــاد بــراي اســتفاده هاي تفریحــي 
ــا یــاد گیــري و ارتقــاي دانــش حرفــه اي، خــود  و درمانــي از آب، ایجــاب مي کنــد تــا در گام نخســت، متولیــان اســتخرهاي شــنا، ب
ــران و  ــش مدی ــاي دان ــرآوردن نیازه ــازي و ب ــدف آگاه س ــا ه ــتار ب ــن نوش ــازند. ای ــا س ــا مهی ــن تقاض ــه ای ــخگویي ب ــراي پاس را ب
متصدیــان اســتخرهاي شــنا پیرامــون جنبه هــاي کیفیــت آب و ایمنــي در اســتخرهاي شــنا و بــا اســتناد بــه مراجــع علمــي معتبــر 

ــن شــده اســت. ــي ســاده تدوی ــه زبان ــا حــد ممکــن ب ــي و ت ــي و بین الملل و اســتانداردها و معیارهــاي مل
تعریف استخر:

ــی از  ــت آب مصرف ــویی و کیفی ــدازه آن از س ــدود و ان ــی در ح ــن آب ــناگاهها و اماک ــایر ش ــا س ــنا ب ــتخرهای ش ــی اس ــاوت اساس تف
ســوی دیگــر اســت.عالوه بــر آن موقعیــت مکانــی و اســتقرار آن نیــز دارای محدودیتهایــی اســت و لــذا همجــواری بــا کارخانــه هــا و 

موسســات صنعتــی یــا درمانــی یــا کشــاورزی توصیــه نشــده اســت.
اســتخر بــه مفهــوم خــاص چنیــن تعریــف شــده اســت )محــل نگهــداری حجــم معینــی از آب کامــال پاکیــزه و بهداشــتی بــه منظــور 

شــنا و ســایر ورزشــهای آبــی(

انواع استخر:

بــه طــور کلــی اســتخرها را مــی تــوان در دونــوع روبازوسرپوشــیده طبقــه بنــدی نمــود همچنیــن نــوع کاربــری آنهانیــز دســته بنــدی 
دیگــری را موجــب مــی شــود ماننــد اســتخرهای شــنای قهرمانــی ،اســتخرهای تفریحی،بهداشــتی ودرمانــی کــه معمــوال همــراه بــا 
قســمت هــای دیگــری همچــون ســونا ویــا واحدهــای بدنســازی اســت.اما صــرف نظــر از هرنــوع بایســتی دارای ابعــاد و انــدازه هایــی 

باشــد کــه در زمــره اســتخرهای اســتاندارد قــرار گیــرد.

ابعاد استخر: 

استخرهای استاندارد دارای ابعاد زیر است.
الف:13.5*25 متر )در بعضی اماکن ورزشی ابعاد 10*20متر نیز وجوددارد(

ب:16*33متر
پ:50*25 متر

عمق استخرها بسته به نوع کاربری متفاوت است و معموال به صورت زیر است.
الف: استخرهای تعلیماتی،مخصوص مبتدیان که معموال از عمق 70 سانتیمتر تا ماکزیمم 120 سانتیمتر است.

ب: استخرهای شنای عمومی،قابل استفاده برای افراد مسلط به فن شنا از عمق 125 سانتیمتر تا عمق 350 سانتیمتر
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پ: اســتخرهای شــنای قهرمانی،بــرای شــنا و مســابقات از عمــق 180 ســانتیمتر تــا 450 ســانتیمتر، بــرای شــیرجه بــا ارتفــاع مختلــف 
تــا عمــق 10 نیــز ســاخته مــی شــود.

ت: استخرهای واتر پلو،برای مردان 30*20 متر با عمق 1.80 و برای بانوان 25*16 متر

بیماري هاي منتقله از استخر

ــد کــه تمامــي  ــي جــاي گرفته ان ــه از آب در پنــج گــروه اصل ــي بهداشــت، بیماري هــاي منتقل ــر طبــق طبقه بنــدي ســازمان جهان ب
ــا زخــم  ــه بیمــار ســاختن شــناگران هســتند. عفونت هــاي پوســتي ناشــي از گرانولومــا ی ــادر ب آن هــا از طریــق اســتخرهاي شــنا ق
آرنــج ناشــي از، زردزخــم، جــرب، اگزمــا، ایمپتیکــو، ورم ملتحمــه ي چشــم، مننژیــت، التهــاب گــوش میانــي، آلودگي هــاي قارچــي 
ــل  ــا منتق ــن و راهروه ــاي رختک ــوده ي اتاق ه ــطوح آل ــق س ــه از طری ــناگران1 ک ــاي ش ــارش پ ــي خ ــاري قارچ ــر بیم ــت نظی پوس
ــا3  ــا2و نگلری ــا ،کریپتوســپوریدیوم، آمیب هــاي آنتاموب ــال گوارشــي انگل هــاي ژیاردی ــي و انتق مي شــود ،بیماري هــاي قارچــي مقاربت
ــنا  ــتخرهاي ش ــده از اس ــزارش ش ــاي گ ــه بیماري ه ــپیروز از جمل ــهال و لپتوس ــبه حصبه، اس ــه، ش ــاي حصب ــراه بیماري ه ــه هم ب
هســتنند. از ایــن رو اســت کــه کنتــرل کیفیــت و بــه ویــژه گندزدایــي آب اســتخرها و شــناگاه ها، در پیشــگیري از ابتــال بــه بیمــاري 
ــر شــناگران  ــر بیش ت ــب ه ــا هــدف جل ــر، ب ــن جذابیــت بیش ت ــر آن و همچنی ــب ب ــدان خطــرات بهداشــتي مترت ــان از فق و اطمین

مــورد توجــه اســت.

عوامل آالینده ي آب استخر

ــنا محســوب  ــت آب اســتخرهاي ش ــل کیفی ــل تقلی ــن عام ــناگران مهم تری ــج، ش ــر خــالف تصــور رای ــر و ب ــگاه فراگی ــك ن     در ی
مي شــوند کــه از طریــق آالینده هــاي فیزیکــي، شــیمیایي و میکروبــي گوناگونــي همچــون ادرار، عــرق بــدن، ترشــحات بینــي و گلــو، 
پمــاد، کــرم و فرآورده هــاي آرایشــي، زایده هــاي پوســت و مــو و... بــه همــراه طیــف وســیعي از انــواع میکروب هــاي مدفوعــي، نــزول 
کیفیــت آب اســتخر را ســبب مي شــوند. از نظــر کمــي، هــر شــناگر بــه طــور متوســط 50-30 میلي لیتــر ادرار و 3 گــرم مــاده ي آلــي 
کــه 1/1-0/8 گــرم آن بــه صــورت کربــن آلــي قابــل جــذب )AOC(4  اســت، بــه آب اســتخر اضافــه مي کنــد.وارد شــدن شــناگران بــه 

اســتخر بــدون دوش گرفتــن گاهــی تــا پنجــاه درصــد بــار آلودگــی اســتخر را افزایــش میدهــد.

عــالوه بــر آن کیفیــت اولیــه آب ورودی و یــا آب بازچرخانــی شــده نیــز در میــزان و شــدت آلودگــی و یــا تقلیــل آن بســیار مهــم 
اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســنجش و کنتــرل کیفیــت اســتخرهای شــنا در جــذب شــناگران حــائز اهمیــت اســت.

1 Athletes foot
2 Acantamoba
3 Naegleria
4 Assemble Organic Carbon (AOC)
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كیفیت آب استخر

    بــه طــور کلــي آب اســتخر بایــد زالل و عــاري از مــواد معلــق و شــناور بــوده و کیفیــت آن بــه اســتثناي مــواردي کــه در ادامــه بــه 
آن هــا اشــاره مي شــود، بــا اســتانداردهاي ملــي آب شــرب همخوانــي داشــته باشــد. نمونــه اي از اســتانداردها و رهنمودهــاي کیفیــت 
ــواع  ــات بهداشــتي در ان ــا 8 و در جــدول شــماره ي9تعداد امکان ــي در جــدول شــماره ي هاي 1 ت آب در اســتخرها و حوض هــاي درمان
اســتخرهاي شــناآمده اســت.توجه شــود جدول هــاي شــماره ي هاي 1 تــا 5 صرفــا بــراي مقایســه ي کیفیــت آب اســتخر بــا معیارهــاي 

کشــورهاي پیشــرفته آورده شــده اســت و از ضمانــت اجرایــي برخــوردار نیســت. 

جدول شماره ي 1: استاندارد ایالت جورجیاي ایاالت متحده ي امریکا براي استخرهاي شنا

 عامل                                   واحد                        حداقل          دامنه ي مطلوب            حداكثر

کلر آزاد                         میلي گرم بر لیتر                  1                         استخر:3-1                            استخر: 5    
                                                                                    سونا و حوض هاي درماني:5-3          سونا و حوض هاي درماني:3

کلر ترکیبي        میلي گرم بر لیتر             صفر                 صفر                                  0/2

برم                     میلي گرم بر لیتر                 2                           استخر:4-2                             استخر:4
                                                                                    سونا و حوض هاي درماني:5-3           سونا و حوض هاي درماني: 10 

7/8                              7/4-7/6                                  7/2                                -                         pH

قلیائیت                     میلي گرم بر لیتر                    100-80 در صورت استفاده از                          
                                   کربنات کلسیم                 60                          هیپوکلریت ها                         180

                                                                                             200-100 براي گاز کلر     

اسید سیانوریك      میلي گرم بر لیتر             10                                   30-50                                        100

مواد جامد محلول      میلي گرم بر لیتر                 30                               1000-2000                           3000

سختي کلسیم      میلي گرم بر لیتر                 150                               200-400                           1000
                                   کربنات کلسیم  

دما                  درجه ي فارنهایت                 -                   -                                104

((2003) “Swimming Pool Rules and Regulations, Cobb and Douglas Boards of HealthR: Georgia , U.S.A)
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جدول شماره ي 2: استاندارد انجمن بهداشت عمومي ایالت آیوا ایاالت متحده ي امریکا براي استخرهاي شنا

عامل                                      واحد                          حداقل          دامنه ي مطلوب            حداكثر

کلر آزاد                        میلي گرم بر لیتر                     0/5                        1                                               8

برم                    میلي گرم بر لیتر                  1                        2                                   18

-                -           7/8-7/2 براي کلر                           -                                 pH
                                                                                                  8/4-7/2 براي برم 

پتانسیل اکسید-احیا              میلي ولت                      650                    700                                 880

اسید سیانوریك                میلي گرم بر لیتر                 -                             40                                  80

توضیح:
1. در صورتي که باقي مانده  ي عامل گندزدا، از حداقل مقدار الزم کم تر باشد، باید دو نمونه با تواتر زماني 30 دقیقه برداشت شود.

2. در صورتي که در سه نمونه برداري متوالي )با توالي 30 دقیقه( غلظت گندزدا کم تر از حد استاندارد باشد، استخر باید تعطیل  شود.

(R: Gleason S. C. (2000) “Swimming Pool Rules”, Iowa Department of Public Health)

جدول شماره ي 3: استاندارد انجمن بهداشت عمومي ایاالت متحده براي استخرهاي شنا

استاندارد عامل                                                                                     

7/2-8                               pH

قلیائیت                   حداقل 50 و حداکثر 150 میلي گرم بر لیتر

ــا خطــوط ســفید و ســیاه رنــگ کــه در عمیق تریــن نقطــه ي اســتخر       ــه قطــر 15 ســانتي متر ب شفافیت                   صفحــه اي ب
ــد.( ــد  NTUنباش ــش از 5/.0 واح ــدورت بی ــد )ک ــت باش ــل روی ــاي آن قاب ــت، از کناره ه ــه اس ــرار گرفت                            ق

شمارش کلني ها    در بیــش از 15 درصــد از نمونه هــاي ماهانــه، در حالــي کــه اســتخر در حــال کار اســت، بیــش از 200 کلنــي  
ــود. ــاهده نش ــر مش ــر میلي لیت                                در ه

کلیفرم                     بیش از 15 درصد از نمونه هاي ماهانه، در آزمون تخمیر چند لوله اي که حاوي 10 میلي لیتر نمونه است
                                      مثبت نباشد و یا در روش صافي هاي غشایي بیش از یك کلیفرم در هر 50 میلي لیتر مشاهده نشود.

کم تر از 50 باکتري در هر 100 میلي لیتر  استرپتوکوکسي  ها 

(R: Environmental Protection Agency (2004) “Pool disinfection, Sanitation and oxidation”, EPA , No. 

1-800-544-3430)
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جــدول شــماره ي4: اســتاندارد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــاالت متحــده بــراي ســنجش كیفیــت میکروبــی 
آب اســتخرهاي شــنا

مقدار عامل                                                                                         

کلیفرم گرماپاي                 • در کم تر از 15 درصد نمونه ها، شمارش کلني ها کم تر از 200 کلني در هر میلي لیتر باشد.

در آزمون تخمیر چند لوله اي کم تر از 1/1 در هر 100 میلي لیتر شمارش جمعیت میکروبي     • 
                                    •  در آزمون ممبران فیلتر، کم تر از یك کلیفرم در هر 50 میلي لیتر

(R: Environmental Protection Agency (2004) “Pool disinfection, Sanitation and oxidation”, EPA , NNo. 1-800-544-3430)

جدول شماره ي5: رهنمود  و استاندارد  اتحادیه ي اروپا براي استخرهاي شنا

استاندارد عامل                                     واحد                                    رهنمود                              

مجموع کلیفرم ها       MPN در 100 میلي  لیتر                  50                     10000

کلیفرم گرماپاي         MPN در 100 میلي  لیتر                 100                      1000

انتروکوکوس فکالیس        MPN در 100 میلي  لیتر                 100                         -

سالمونال                                     -                                         -                                               -

آنتروویروس                          PFU در 100 میلي  لیتر                         -                                               -

6-9                                              -                                         -                                             pH

رنگ                                              -                                         -                                   غیرعادي نباشد

شوینده ها                             میلي گرم بر لیتر                            0/3 

مواد روغني                                     -                                    -               در سطح آب قابل مشاهده نباشد.

فنل                                     میلي گرم بر لیتر                   0/3                          -

قابلیت عبور نور                      متر                                     3                                        -

(R: Public Health Division (2003) “Disinfection and treatment of water in

 Swimming Pool and Spa Pool”, Department of Human Services, Victoria, Australia)
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جدول شماره ي6: استاندارد ملي ایران براي سنجش كیفیت میکروبي آب استخرهاي شنا

نوع میکروارگانیسم                                                       حدمجازتعدادباکتری

باکتریهای هتروتروف                                                          200 در هر میلی لیتر

اشریشیاکلي یا کلیفرم های  گرماپاي                                      کمتراز 1 در100 میلی لیتر

انتروکوک هاي روده اي                                                        100در100 میلی لیتر

استافیلوکوکوس                                                      50 در100 میلی لیتر
 

سودوموناس آئروژینوزا                           کمتراز1در100 میلی لیتر 

یادآوری 1 : میزان قلیائیت کل آب استخرهای شنا نباید بیش از 150 میلی گرم برلیتر باشد.

یادآوری 2 : محدوده ي pH  مناسب براي آب استخر شنا 7/2 تا 8 مي باشد.

یادآوری 3 : کدورت آب استخر شنا نباید بیش از NTU 0/5 واحد  باشد .

یادآوری 4 :میزان کلرآزاد باقی  مانده درآب استخرهای شنا باید 1 تا 3 میلی گرم برلیتر باشد.

) ماخذ: سازمان ملی استاندارد )1386( » آب استخرهای شنا –ویژگی های میکروبیولوژی« استاندارد شماره ي 9412 (

جــدول شــماره ي7: رهنمــود ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای تنــاوب نمونــه بــرداری1 و كنتــرل كیفیــت میکروبــی2 
آب اســتخرهاي شــنا

 گونه هاي لژیونالسودوموناس آئروژینوزاكلیفرم گرماپايباكتري هاي هتروتروف3نوع استخر

استخرهاي گندزدایي شده

(استخرهاي عمومي با شناگر 

زیاد)

 هفتگي
(<200/mL)

هفتگي
(<1/100mL)

حسب نیاز و شرایط4
(<1/100mL)

فصلي
(<1/100mL)

استخرهاي گندزدایي شده 

)استخرهاي نیمه عمومي(
ماهانه

(<200/mL)
ماهانه

(<1/100mL)
حسب نیاز و شرایط4
(<1/100mL)

فصلي
(<1/100mL)

هفتگيچشمه هاي آب گرم طبیعي
(<1/100mL)

هفتگي
(<10/100mL)

ماهانه
(<1/100mL)

هفتگيجکوزي ها
(<1/100mL)

هفتگي
(<1/100mL)

ماهانه
(<1/100mL)

1.نمونه، زماني كه بیش ترین تعداد شناگر در استخر حضور دارد، باید برداشت شود.

تنــاوب نمونه بــرداري، زمانــي كــه مقادیــر شــاخص هاي كنترلــي كیفیــت آب )ماننــد كــدورت، pH و غلظــت كلــر باقي مانــده( در حــدود تعریــف شــده 

ــد افزایــش یابد. نباشــد، بای

2.رهنمودهاي كیفیت میکروبي آب در داخل كمان آورده شده است.

3.شمارش باكتري هاي هتروتروف، در دماي 37 درجه ي سانتي گراد و زمان انکوباسیون 24 ساعت، باید انجام شود.

4.براي مثال، زماني كه مشکالت بهداشتي مرتبط با استخر، محتمل باشد.

توضیــح: اطالعــات ایــن جــدول در تاریــخ 1389/2/28 طــي نامــه ي شــماره ي 6/36425ب توســط مركــز ســالمت محیــط و كار معاونــت بهداشــت، وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي، بــراي اجــرا بــه كلیــه ي دانشــگاه هاو دانشــکده هاي علــوم پزشــکي و خدمــات بهداشــتي درمانــي سراســر كشــور 

ابــالغ شــده اســت.

(R: World Health Organization (2006) “Guidelines for safe recreational water environments”, Volume 2, Swimming 

Pools and Similar Environments)
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National Accreditation Center of  Iran 

جدول شماره ي8: ویژگي هاي ملي كیفیت فیزیکي و شیمیایي آب استخرهاي شنا

                    ویژگي فیزیکي و شیمیایي                                                     حدود مجاز
                                                                                                 7/2 تا 7/8

                 pH                                                 )براي استخرهایي که با کلر گندزدایي مي شوند(
                                                                                                    7/2 تا 8

                                                                                )براي استخرهایي که با برم و سایر روش ها گندزدایي مي شوند(

                  کلر ترکیبي )میلي گرم بر لیتر(                                                          حداکثر 0/4

                    کلر آزاد )میلي گرم بر لیتر(                                                       1 تا 3

                 برم باقي مانده )میلي گرم بر لیتر(                                                              2 تا 5

                        ازن)میلي گرم بر لیتر(                                                               حداکثر 0/12

                  تري هالومتان1)میلي گرم بر لیتر(                                                         حداکثر 0/2

                پرمنگنات پتاسیم )میلي گرم بر لیتر(                                            حداکثر 10

                  قلیائیت)میلي گرم بر لیتر CaCO3(                                   80 تا 120

                   سختي)میلي گرم بر لیتر CaCO3(                                                180 تا 250

               مجموع جامدات محلول )میلي گرم بر لیتر(                                          حداکثر 800

                     سولفات مس2(میلي گرم بر لیتر(                                            حداکثر 1

                                کدورت )NTU(                                                          حداکثر 0/5

                                 شفافیت)متر(                                                        دید قایم در تمام عمق استخر

1.این شاخص تنها براي استخرهاي منطبق با 
الزامات FINA الزامي است. اما قویا توصیه مي شود 

در سایر استخرها نیز حدود آن رعایت شود.
2.در صورتي که براي حذف جلبك ها، از سولفات 

مس استفاده شود.
)ماخذ: سازمان ملی استاندارد )1378( 

»استخرهاي شنا – الزامات عمومي«، شماره ي 
استانداردملي ایران 11203 ، چاپ اول(
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شکل شماره ي 1: برخي اثرات تغییرات pH در استخر و لزوم کنترل آن

شکل شماره ي 2: برخي اثرات تغییرات قلیائیت در استخر و لزوم کنترل آن

برخی ایرادات 
که در اثر 

 pH افزایش
ایجاد می شود

           

       
برخی ایرادات 

که در اثر 
 pH کاهش

ایجاد می شود

برخی ایرادات که 
در اثر افزایش

مجموع قلیائیت
ایجاد می شود

           
 

       
برخی ایرادات 

که در اثر کاهش 
مجموع قلیائیت 

ایجاد می شود

1- سخت تنظیم شدن 
PH میزان

2- تیرگی اب
PH 3- باال رفتن میزان

محدوده قابل قبول

محدوده ایده آل 

محدوده قابل قبول

PH 1- نوسان میزان
2- خوردگی 

PH 3- کاهش میزان

1- کاهش قدرت کشندگی کلر
2- شکل گرفتن رسوب بر روی تجهیزات

3- تیره شدن رنگ آب 
4- کم شدن طول عمر فیلتر

5- سوزش چشم و پوست شناگران

محدوده قابل قبول
محدوده ایده آل 

محدوده قابل قبول

1- تخریب شدن گچ و مالت دیواره ها توسط آب 
2- خورده شدن تجهیزات توسط آب

3- ضدعفونی کردن بیش از حد مورد نیاز
4- سوزش چشم و پوست شناگران

5-احتمال رشد جلبك 

7/8
7/6               

pH     
7/4
7/2

مجموع قلیائیت
) ppm (    

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40
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جدول شماره ي9: تعداد امکانات بهداشتي در انواع استخرهاي شنا

                                     تجهیزات بهداشتي                            حداقل تعداد مورد نیاز

دوش مجهز به آب              در استخرهاي                        سانس 2 ساعته       سانس 3 ساعته         سانس 4 ساعته
سرد و گرم                           سانسي                        به ازاي هر 5 شناگر          به ازاي هر 7 شناگر     به ازاي هر 10 شناگر

                                                                   یك عدد                         یك عدد                    یك عدد 
                                    در استخرهاي

                                       زمان آزاد                                             به ازاي هر 10 شناگر یك عدد

توالت مجهز به آب سرد و گرم                                               به ازاي هر 40 شناگر یك عدد و حداقل 2 عدد

روشویي مجهز به آب سرد و گرم                                            به ازاي هر 75 شناگر یك عدد و حداقل 2 عدد

اطاقك رختکن                                                       به ازاي هر 75 شناگر یك عدد و حداقل 3 عدد

 قفسه ي نگهداري لباس و لوازم شخصي )قفل دار(                                        به تعداد ظرفیت شناگر

)ماخذ: سازمان ملی استاندارد )1378( »استخرهاي شنا – الزامات عمومي«، شماره ي استانداردملي ایران 11203 ، چاپ اول(

تاسیسات تصفیه خانه

متــداول تریــن و بــه عبارتــی حداقــل سیســتم موجــود در یــك تصفیــه خانــه عبارتســت از یــك دســتگاه پمــپ جهــت بــه گــردش 
در آوردن آب اســتخربه ایــن ترتیــب کــه بطــور مــداوم آب اســتخر از روی فیلتــر عبــور کــرده پــس از حــذف ذرات معلــق بوســیله 
پمــپ مجــددا بــه اســتخر بــاز گردانــده شــود.این عمــل را اصطالحــا یــك ســیکل تصفیــه مــی گویند.یــك ســیکل زمــان یــك گــردش 
کامــل حجــم آب اســتخر میباشــدطبق اســتانداردهای فیلتراســیون اســتخرها حداکثــر زمــان یــك ســیکل 8 ســاعت در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
ــتگاه  ــا کندل...(دس ــی ی ــا دیاتومیت ــنی ی ــیون)فیلتر ش ــتگاههای فیلتراس ــت از:دس ــل عبارتس ــه کام ــه خان ــك تصفی ــزات ی تجهی
ســختی گیر،دســتگاههای گنــد زدایی)دســتگاه کلــرزن یــا ازون زن)O3(یــا مولــد پرتــو فــرا بنفــش UV(دســتگاههای تغذیــه مــواد 
شــیمیایی)تزریق کننــده ســولفات آلومینیــوم یــا ســایر مــواد منعقــد کننده(پمــپ هــای انتقــال و گــردش دهنده،دســتگاههای مبــدل 
ــه و  ــه خان ــه در خــارج از تصفی ــوان وســایل کمــك تصفی ــزات دیگــری بعن ــا تجهی ــر اینه ــا تانکهــای آب گرم.عــالوه ب ــی و ی حرارت

ــد. ــرد دارن محوطــه اســتخر )ماننــد جارو(کارب

  Light  چراغ

  Drain یک واش

  Filter فیلتر

  Pumpپمپ

ترموستات 
  Termostat

Main drain   مکش اصلى

ورودى 
Intel
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Heat
exchangar
مبدل حرارتى 
Circulation

pump
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Jet Swim  
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گندزدایي آب استخر

گند زدایی آب به معنی غیر فعال سازی پاتوژنها و سایر موجودات ریز ذره بینی است.
مهم تریــن وجــه تمایــز کیفیــت آب اســتخر بــا آب شــرب، تفــاوت در غلظــت عامــل گنــدزدا اســت. مقــدار عامــل گنــدزدا، مهم تریــن 
ــواد  ــایر اشــکال میکرارگانیســم ها و م ــا و س ــا، جلبك ه ــه باکتري ه ــان ک ــت آب اســتخرها اســت. همچن ــده ي کیفی ــل تعیین کنن عام
آلــي وارد اســتخر مي شــوند، بایــد بالفاصلــه توســط مــواد شــیمیایي و یــا عوامــل فیزیکــي گنــدزدا منهــدم شــوند. بــراي نیــل بــه ایــن 
مهــم الزم اســت تــا همــواره مقــداري مــاده ي گنــدزدا کــه از آن بــه »باقي مانــده« تعبیــر مي شــود، بــا غلظــت مشــخص در آب اســتخر 
وجــود داشــته باشــد. در مــورد آب آشــامیدني، ســازمان جهانــي بهداشــت، کفایــت گندزدایــي را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت: »در 
صورتــي کــه معیــار میانــه ي کــدورت از یــك واحــد در مقیــاس  NTU و در یــك نمونــه ي منفــرد از 5 واحــد فراتــر نــرود، بــه احتمــال 
قریــب بــه یقیــن )99/99 درصــد( آب عــاري از آلودگــي باکتریایــي و ویروســي اســت، مشــروط بــر آن کــه کلــر آزاد باقي مانــده ي آب 
ــي آب  ــد«. در گندزدای ــد باش ــر از 8 واح ــر و pH آب کم ت ــر لیت ــرم ب ــدوده  ي 0/8-0/5 میلي گ ــه در مح ــاس 30 دقیق ــان تم ــس از زم پ
اســتخرها، بــه عامل هــاي دیگــري همچــون تعــداد شــناگران و تنــاوب اســتفاده از اســتخر، تنــاوب تعویــض و یــا تصفیــه ي آب،  شــرایط 
ــي  ــت. در گندزدای ــه داش ــد توج ــز بای ــد، نی ــتخر مي برن ــه اس ــود ب ــا خ ــناگران ب ــه ش ــي ک ــزان آالینده های ــوع و می ــي و ن آب و هوای
ــر  ــه شــرح زی ــان آب ب ــي اســتخرهاي شــنا از نظــر نحــوه ي جری ــه طــور کل ــي آب بســیار مهــم اســت. ب ــان بازچرخان اســتخرها، زم

طبقه بنــدي مي شــوند:
•  استخرهاي با جریان گردشي 5

•  استخرهاي پر و خالي شونده 6
•  استخرهاي با جریان پیوسته 7

در اســتخرهای بــا جریــان گردشــی زمــان بازچرخانــی آب بــر حســب ظرفیــت اســتخر متفــاوت و مطابــق جــدول شــماره  10  تعییــن 
شــده اســت.

گندزدایي و دستگاههای گند زدا

روشهای شناخته شده و متداول گند زدایی آب عبارتند از:
1- گند زدایی با استفاده از گاز کلر یا ترکیبات مختلف کلر مانند هیپوکلریتها و گاها سایر هالوژنها مانند برم و ید

2- گنــد زدایــی آب بــا اســتفاده از پرتــو فرابنفش.)بــه کارگیــری ایــن روش بــه تنهایــی روش مناســبی بــرای ضــد عفونــی کــردن آب 

اســتخر بــه شــمار نمــی آیــد(
3- گند زدایی آب با استفاده از ازون.)در آب ناپایدار است(

4- گند زدایی بدون استفاده از مواد شیمیایی به روش جوشاندن و استرلیزاسیون.)کارایی مناسب ندارد(

5 Recirculating S. Pool 
6 Fill and Draw Pool
7 Fill through Pool
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جدول شماره ي10: زمان تقریبي بازچرخاني آب در استخرهاي با جریان گردشي
 

                                     حجم استخر                                                      زمان تقریبي بازچرخاني
                                       )هزار گالن(                                                         )ساعت(

                                      كم تر از 30                                                                4

                                      بیش تر از 30                                                                         6

                                      استخر كودكان                                                                     2

(R: Salvato , J. A. ; Nemerow , N. L. ; Agardy , F. J. (2003) “Environmental Engineering “ ,Fifth Edition , John 

Wiley & Sons Inc)

كلرزني آب استخر

ــر و مشــتقات آن  ــي آب اســتخرهاي شــنا، کل ــاده ي شــیمیایي در گندزدای ــن م ــن و پرمصرف تری ــد آب آشــامیدني، مهم تری     همانن
ــد؛ از شــمار  ــي را دارن ــر مجــوز اســتفاده در گندزدای ــداد معــدودي از مشــتقات کل ــا تع ــه تنه ــا برخــالف آب آشــامیدني ک اســت. ام
ــش از 98  ــوص بی ــا خل ــر ب ــر گاز کل ــالوه ب ــود. ع ــتفاده مي ش ــنا اس ــتخرهاي ش ــي آب اس ــردار در گندزدای ــات کل ــري از ترکیب بیش ت
ــا  ــم ب ــت لیتیوی ــد، هیپوکلری ــوص 15-10 درص ــا خل ــارک( ب ــیم )آب الب ــت پتاس ــدیم )آب ژاول( و هیپوکلری ــت س ــد، هیپوکلری درص
خلــوص 35 درصــد و هیپوکلریــت کلســیم )پرکلریــن( بــا خلــوص 70-60 درصــد کــه از مــواد شــیمیایي رایــج در گندزدایــي آب هســتند؛ 

ــي اســتخرهاي شــنا اســتفاده مي شــود. ــردار دیگــر نیــز در گندزدای از ســه ترکیــب کل
کلــر تثبیــت شــده 8 : ترکیبــي از کلــر اســت کــه داراي اســید ســیانوریك مي باشــد. ایــن مــاده، کلــر را در مقابــل اشــعه ي فرابنفــش 

حفــظ کــرده و ســبب دوام آن در اســتخر مي شــود.
ســدیم دي کلــر 9 :ایــن ترکیــب کلــر تثبیــت شــده بــا خلــوص 62/63 درصــد را دارا اســت. از نظــر ظاهــري بــه شــکل گرانــول ســفید 

ــه ســرعت در آب حــل مي شــود. رنگــي  اســت کــه  ب
تري کلــر 10: ایــن ترکیــب بــا خلــوص 89/90 درصــد، بــه صــورت قــرص، گرانــول و کلوخــه موجــود اســت. ســرعت انحــالل آن در آب 

کــم وpH  محلــول آن حــدود 3-2/8 اســت.

8 Stabilized Chlorin
9 Sodium dichlor
10 Trichlor
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ــواري  ــه دش ــده ب ــر باقي مان ــظ کل ــاد آن، حف ــالط زی ــاالي آب و اخت ــاي ب ــل دم ــه دلی ــا ب ــي و جکوزي ه ــاي درمان در حوضچه ه
ــال پنومورفیــال مشــاهده شــده اســت.  ممکــن اســت. در ایــن اماکــن شــیوع بیماري هــاي ناشــي از باکتري هــاي ســودوموناس و لژیون
ــراي  ــر ب ــر لیت ــی گــرم ب ــر،ودر جکــوزی هــا 5-3 میل ــر لیت ــه مقــدار 3-2 میلي گــرم ب ــده  در اســتخر شــنا ب ــر باقي مان نگه داشــت کل
ــر  ــاختن کل ــي س ــن خنث ــز ضم ــروژن آب نی ــي و نیت ــواد آل ــاالي م ــاي ب ــت. غلظت ه ــده اس ــه ش ــا توصی ــن باکتري ه ــا ای ــه ب مقابل
باقي مانــده، زمینــه ي رشــد ایــن باکتري هــا را فراهــم مــي آورد. بازچرخانــي، صــاف ســازي و کلرزنــي آب بــا دز 3 میلي گــرم بــر لیتــر 

ــود. ــال مي ش ــودوموناس و لژیون ــاي س ــدام باکتري ه ــبب انه س
ــه  ــاز ب ــد، نی ــده باش ــدر ش ــه آب ک ــي ک ــود و زمان ــض ش ــار آب تعوی ــك  ب ــه ا ي ی ــي هفت ــاي درمان ــت در حوضچه ه      الزم اس
ــا افزایــش محتــوي جامــدات  ــاد و ی ــد ناشــي از تبخیــر زی ــد توجــه داشــت کــه کــدورت آب مي توان سوپرکلرنیاســیون آن اســت. بای

ــود. ــزوده ش ــوض اف ــه ح ــازي ب ــراي رقیق س ــد ب ــت آب جدی ــت الزم اس ــن حال ــد. در ای ــز باش ــول آن نی محل
    بــر اســاس اســتانداردهاي ملــي و بین المللــي، غلظــت مطلــوب کلــر آزاد در آب اســتخر در محــدوده ي 3-1 میلي گــرم بــر لیتــر و 
در حوضچــه ي پاشــویه در محــدوده ي 0/6-0/2 درصــد وزنــي )6000-3000 میلي گــرم بــر لیتــر( اســت. شــناگران بایــد پــاي خــود 
را بــه مــدت 15 ثانیــه در حوضچــه ي پاشــویه نگــه دارند.بــراي تهیــه ي محلول هــاي بــا درصــد وزنــي کلــر از رابطــه ي زیــر اســتفاده  

مي شــود:

                                   A * V *1000
X=                

B

    در ایــن رابطــهX مقــدار پرکلریــن الزم بــر حســب گــرم، A درصــد محلــول مــورد نیــاز، B درصــد خلــوص پرکلریــن مــورد اســتفاده 
و V حجــم محلــول مــورد نیــاز بــر حســب لیتــر مي باشــد.

    بایــد توجــه داشــت کــه بــر اثــر تابــش خورشــید، تالطــم و واکنــش آن بــا ادرار و عــرق بــدن، از مقــدار کلــر آزاد کاســته و بــر غلظــت 
ــك چشــم )ســوزش( و  ــل تحری ــه دلی ــا در آب اســتخر ب ــزوده مي شــود. برخــالف آب شــرب، وجــود کلر آمین ه ــي آب اف ــر ترکیب کل
بــوي نامطبــوع، نــه تنهــا مناســب نیســتند بلکــه نشــانه ي زوال کیفیــت آب اســتخر نیــز بــه شــمار مي رونــد. احســاس بــوي نامطبــوع 

ــده و تشــکیل کلرآمین هــا اســت. از آب اســتخر، نشــانه ي انهــدام کلــر آزاد باقي مان
گاز کلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال،ولی سمی است و تنفس آن بسیار خطرناک است.
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مهمترین اهداف كلریناسیون عبارتست از:

1- گندزدایی
2- حذف مواد آلی ازت دار از جمله آمونیاک

3- کنترل مزه و بوی آب
4- حذف هیدروژن سولفید

5- حذف آهن و منگنز
6- حذف رنگ آب

7- کنترل لجن و جلبك
8- کنترل باکتری های کاهش دهنده آهن،منگنز و سولفات
9- یه عنوان ماده منعقد کننده،جهت ته نشینی ذرات معلق

بطور مثال برای استخری با حجم کل 1000 مترمکعب و ابعاد 33 متر،عرض 16 و عمق متوسط 1/9 متر مقدار کلر الزم حدود  5 کیلو 
گرم می باشد.این مقدار توصیه شده برای پودرهای هیپو کلریت70% که در بیشتر استخر ها از آن استفاده می شود در نظر گرفته 

شده است.

شوک كلر یا كلر زنی در حد اشباع

 یکی از روش های نگهداری دوره ای از آب استخر به شمار می آید.
در این فرایند مقدار کلر باقیمانده موجود در آب را به دو تا چهار برابر مقدار اول آن افزایش می دهند.

شوک دادن به آب استخر عبارت است از:
افزودن ناگهانی مقدار زیادی کلر به آب استخر که برای از بین بردن باکتری ها، جلبك ها، ترکیبات حاوی نیتروژن و آمونیاک انجام 

میگیرد.
پس از شوک دادن به آب استخر تا زمانی که غلظت کلر به زیر ppm 10 برسد، شناگران نباید وارد آب شوند.

برخی متخصصان دوره زمانی مناسب انجام این کار را ماهی یك بار و برخی هر سه ماه یکبار توصیه می کنند. اما به عنوان یك توصیه 
کلی کلر زنی بیش از حد تنها باید در مواقعی انجام شود که مقدار آمونیاک یا اجزای خارجی موجود در آب بیش از حد معمول باشد، یا 

اینکه آب اسنخر ییش از حد معمول کثیف و مملو از جلبك یا خزه باشد.
میزان دوز شوک در آب استخر ها در محدوده ی ppm 15-10 می باشد.
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چند تذكر در باره كلر زنی در حد اشباع

- ایجاد شوک در استخر باید در مواقع ای انجام شود که شناگران در استخر حضور نداشته باشند.
- ایجاد شوک در استخر باید در هنگامی انجام گیرد که pH آب استخر در محدوده ی 7.8-7.6 باشد.

- بــرای کاهــش مقــدار کلــر موجــود در آب بــه انــدازه ی ppm 1، بــه ازای هــر 10.000 لیتــر آب میباســت g 10 تیوســولفات آمونیــم 
بــه آب اســتخر افــزود.

اوزن زني آب استخر

ــه  ــز ب ــه ي آب مجه ــن تصفیه خان ــان احــداث اولی ــورد اســتفاده در اســتخرهاي شــنا، گاز ازن اســت. از زم     از دیگــر گندزدا هــاي م
ــي اســتخرهاي شــنا در اوایــل دهــه ي  ــن مــاده در گندزدای ــرد ای ــا اولیــن کارب ــي در کشــور هلنــد در ســال 1893، ت دســتگاه ازن زن
1950، کاربــرد آن در گندزدایــي اســتخر ها رو بــه افزایــش اســت. گفتــه مي شــود 300 هــزار اســتخر در اروپــا بــا گاز ازن گندزدایــي 
ــي  ــم ها، توانای ــاوم میکرارگانیس ــکال مق ــر اش ــر آن ب ــر بهت ــه تاثی ــوان ب ــتخرها را مي ت ــي آب اس ــترش ازن زن ــل گس ــوند. دالی مي ش
انهــدام مــواد آلــي مولــد طعــم، بــو، رنــگ و عــدم تاثیرپذیــري از pH خالصــه کــرد. ازن گنــدزداي قویــي اســت کــه بــر اســاس قانــون 
همــه یــا هیــچ عمــل مي کنــد و در صورتــي کــه بــه مقــدار کافــي بــه آب افــزوده شــود، تمامــي اشــکال میکرارگانیســم ها را از بیــن 
ــي کــه غیرفعــال ســاختن  ــا غلظــت 0/4 در مــدت چهــار دقیقــه، ویروس هــا را غیرفعــال ســازد. در صورت ــادر اســت ب ــرد. ازن ق مي ب

ــا زمــان تمــاس 30 دقیقــه اســت. ــر آزاد ب ــر لیتــر کل ــر، حداقــل نیازمنــد 0/5 میلي گــرم ب ــا کل ویروس هــا ب
    پایــداري ازن در آب 20-15 دقیقــه اســت. مهم تریــن ضعــف ازن در گندزدایــي آب اســتخر، عــالو ه بــر تولیــد فرآورد ه  هــاي جانبــي 
کــه عمدتــا از گــروه آلدئیدهــا اســت، نیمه عمــر کوتــاه آن و در نتیجــه فقــدان باقي مانــده  در اســتخر آب اســت. در صورتــي کــه زمــان 
ــد  ــان خواه ــازه جری ــه، آب ت ــر از 5 دقیق ــي کم ت ــه از اســتخر در زمان ــر نقط ــد، ه ــاعت باش ــر از 6 س ــتخر 11 کم ت ــي آب در اس بازیاب

داشــت و بــه ایــن ترتیــب مشــکل زمــان مانــد کوتــاه آن مرتفــع مي شــود.

تهویه ي استخر 12

بطــور کلــی دمــای ایــده آل در مجموعــه اســتخر 22   تــا   25 درجــه ســانتیگراد اســت.برخی مراجــع معتقدنــد درجــه حــرارت هــوای 
ــده آل آب  ــای ای ــا 1 درجــه ســردتر از آب اســتخر باشــد.این مراجــع دم ــر از آب اســتخر و ی ــر 5 درجــه گرمت ــد حداکث اســتخر نبای

اســتخر را 25 درجــه ســانتیگراد ذکــر میکننــد.
ــواد  ــت و م ــاالي رطوب ــزان ب ــه دلیــل می ــي اســتخر ب ــراي فضــاي پیرامون ــه، ب در اســتخرهاي شــنا، نصــب ســامانه ي مکانیکــي تهوی
شــیمیایي و دیگــر فضاهــاي وابســته بــه اســتخر از قبیــل رختکن هــا، دوش هــا، توالت هــا و ســایر فضاهــاي موجــود بایــد پیش بینــي 
و نصــب شــود. تهویــه ي هــواي فضــاي پیرامونــي اســتخر و دیگــر فضاهــاي مرتبــط از یــك ســو بــراي جایگزینــي اکســیژن مصــرف 
شــده و از دیگــر ســو بــراي تخلیــه ي گاز کربنیــك، گازهــاي متصاعــد شــده از مــواد شــیمیایي، بخــار آب، بوهــاي بــدن انســان و مــوارد 
مشــابه دیگــر ضــرورت دارد. اگــر میــزان گاز کربنیــك موجــود در هــوا بــه 5 تــا 6 درصــد حجــم هــوا برســد، بــراي انســان خطــر آفریــن 
خواهــد بــود .بــه منظــور حفــظ میــزان گاز کربنیــك در هــواي پیرامونــي اســتخر در حــد 0/5 درصــد، بــه جریــان هوایــي در حــدود 

2/2 تــا 11 متــر مکعــب در ســاعت نیــاز اســت. 

11  turn over
12Ventilation
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ــط  ــن اســت محی ــت، ممک ــا رطوب ــب ب ــوع اســت و در ترکی ــي نامطب ــاک نیســت ول ــدن انســان خطرن ــد شــده از ب ــاي متصاع   بوه
ــر  ــر اث ــالوه ب ــر ع ــر گاز کل ــتخر، نظی ــاي اس ــده در فض ــر ش ــاي منتش ــایر گازه ــم آورد. س ــا فراه ــد میکروب ه ــراي رش ــاعدي ب مس
ــل و  ــر، دالی ــگاه فراگی ــك ن ــد. در ی ــد مي کن ــز تهدی ــر تاسیســات خواهــد داشــت، ســالمت شــناگران را نی ــه ب ــادي ک خورندگــي زی

ــمرد: ــوان برش ــر مي ت ــرح زی ــه ش ــنا را ب ــتخرهاي ش ــه در اس ــامانه ي تهوی ــري س ــه کارگی ــرورت ب ض
1. جلوگیري از انتشار بوهاي نامطبوع و گازهاي مضر
2. جلوگیري از پدیده ي تعریق یا کاهش اساسي آن

3. کنترل و تقلیل رطوبت
4. تامین هواي تازه براي تنفس حاضرین

     در جدول شماره ي 11 میزان الزم تهویه ي هوا برحسب ساعت و نوع فضاي استخر ارایه شده است.

جدول شماره ي11 : میزان تهویه ي هواي الزم در استخر) بر حسب نوع فضا(

                                    نوع فضا                                                                 میزان تعویض هوا
                                                                     )حجم در ساعت(    

  
                                 دفتر                             3

                                آشپزخانه                            10

                                استخر                            8

                                رستوران                            4

                                رختکن                            4

                                توالت                            5

توضیــح: عمــل تهویــه در اســتخرهاي شــنا بایــد بــه صــورت 24 ســاعته انجــام شــود، امــا در مــدت زمانــي کــه از اســتخر اســتفاده 
ــش داد. ــزان آن را کاه ــوان می ــود، مي ت نمي ش

)ماخــذ:  ســازمان ملــی اســتاندارد )1378( »اســتخرهاي شــنا - الزامــات عمومــي«، شــماره ي اســتاندارد ملــي ایــران 11203 ، چــاپ 
اول(
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نکته هاي قابل توجه در نصب دریچه هاي تهویه

• محــل نصــب دریچــه ي ورودي هــواي تــازه و دریچــه ي هــواي اســتخر در ســقف نبایــد نزدیــك یــك دیگــر تعبیــه شــوند. زیــرا در 
ــر هــوا بیــن ایــن دو دریچــه ایجــاد مي شــود.  ــان میان ب ــت نوعــي جری ایــن حال

• در رختکن هــا، دریچــه بایــد در ارتفــاع نزدیــك کــف تعبیــه شــود تــا بیــرون رانــدن بوهــاي نامطبــوع متصاعــد شــده از کفش هــا، 
جوراب هــا و مــوارد مشــابه دیگــر بــه ســرعت و ســهولت انجــام شــود. تعبیــه دریچــه ي تخلیــه در چنیــن ارتفاعــي، بــه بهبــود جریــان 
ــه اي انتخــاب شــود کــه دور از دسترســي و دســتکاري هاي عمــدي باشــد و در  هــوا کمــك مي کنــد و محــل دقیــق آن بایــد بــه گون

شســت و شــوي کــف نیــز خللــي وارد نیــاورد. 

نشانه هاي یك استخر استاندارد و راهبري صحیح آن

• شمارش باکتري هاي هتروتروف: صفر و یا بسیار اندک
• عدم حضور باکتري هاي کلیفرمي و سودوموناس

• قلیائیت: 120-80 میلي گرم بر  لیتر بر حسب کربنات کلسیم
• کلر آزاد باقي مانده: 5-3 میلي گرم بر  لیتر

• کلر ترکیبي: صفر
 7/5-7/6 :pH •

 NTUکدورت: حداکثر 5 واحد •
• زمــان بازچرخانــي آب: ســي دقیقــه )در اســتخرهاي پــر و خالــي شــونده، ّآب اســتخر حداکثــر هــر ســه روز یــك بــار بایــد عــوض 

شــود.(
• ممانعت از ورود افراد بیمار و یا مشکوک به بیماري هاي قابل انتقال 

ــر شــناگر،  ــه ازاي هــر 40 نف ــوان یــك ضابطــه ي  بهداشــتي ب ــه عن ــه اســتخر. ب ــه دوش گرفتــن قبــل از ورود ب ــزام شــناگران ب • ال
ــه شــده اســت. ــك دوش توصی ــه ي ی تعبی

• نصــب اخطاریــه بــراي جلــب توجــه شــناگران بــه تخلیــه ي مثانــه قبــل از ورود بــه اســتخر. تعــداد آبریــزگاه و توالــت بــراي مــردان 
و زنــان بــه ترتیــب یــك دســتگاه بــراي هــر 60 نفــر مــرد و یــك دســتگاه بــراي هــر 40 نفــر زن توصیــه شــده اســت.

• نصب و تعبیه پاشویه و الزام شناگران به قرار دادن پاهاي خود در آن
• پیش بینــي یــك نفــر ناجــي غریــق بــراي هــر 100 نفــر، مشــروط بــر آن کــه شــناگران در محوطــه ي مشــخص و محــدوده ي باشــند 

و یــا یــك نفــر ناجــي غریــق بــراي هــر 75 نفــر شــناگر بــه همــراه یــك مامــور تعلیــم دیــده بــراي هــر 10 نفــر
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در صورت مشاهده ي مدفوع در آب استخر، متصدیان باید به ترتیب زیر اقدام كنند:

1. تمامي شناگران از استخر خارج شوند.
2. ذرات مدفوع به سرعت از استخر جمع آوري و دفع شود.

3. غظلــت کلــر آزاد بــه 20 تــا 30 میلي گــرم بــر لیتــر افزایــش یابد)سوپرکلریناســیون(. سوپرکلریناســیون یــا شــوک کلــر بــه تزریــق 
ــي و ضایعــات  ــراي انهــدام میکرارگانیســم ها، اکسیداســیون ترکیبــات نیتروژن ــه اســتخر، ب ــت عــادي ب ــا غلظتــي بیــش از حال ــر ب کل
شــناگران اطــالق مي شــود و بــه دنبــال حضــور شــناگران بــه تعــدادي بیــش از ظرفیــت اســتخر، متعاقــب بارندگــي )در اســتخرهاي 

ــا آلودگــي شــدید نیــز انجــام مي شــود. ــاز( و ی رو ب
4. تمام آب استخر 4-3 بار صاف شود. بازچرخاني آب استخر در هر بار به 8-6 ساعت زمان نیاز دارد.

5. پس از 4-3 مرتبه بازچرخاني، صافي شسته و در مدار قرار گیرد.
6. در صورت کم بودن حجم آب استخر، به جاي صاف سازي، آب آن را مي توان تخلیه کرد.

7. بستر صافي با نسبت 1:20 )بیست قسمت آب و یك قسمت هیپوکلریت سدیم( گندزدایي شود.
8. پس از تنظیم غلظت کلر، استخر مجدد بازگشایي شود.
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24 نکته ي بهره برداري و نگهداري استخر

ــار، تنهــا پــس از صــدور مجــوز قانونــي توســط  ــراي اولیــن ب ــرداري از اســتخر ب ــه اســتاندارد ملــي ایــران13 ، بهره ب ــا اســتناد ب       ب
ــرد،  ــرار مي گی ــورد اســتفاده شــناگران ق ــه اســتخر م ــان دیگــر ک ــر زم ــراي ه ــر اســت و ب ــده ي مجــوز  امکان پذی مرجــع صــادر کنن
بایــد مدیریــت اســتخر، مــواردي را کــه در ادامــه آمــده اســت را بازرســي و پــس از تاییــد او اجــازه ي ورود شــناگران بــه اســتخر داده 
ــر اســتخر را فراهــم  ــا جذابیــت بیش ت ــر و آســان تر و نهایت ــري بهت ــر، راهب ــه نکته هــاي کلیــدي زی ــت اســتخر ب شــود. توجــه مدیری

مي ســازد.
ــا نقشــه ها، دســتور عمل هــا و مشــخصه هاي تاییــد شــده توســط ارگان  1.  کلیــه ي تجهیــزات و دســتگاه هاي اســتخر بایــد مطابــق ب

صــادر کننــده ي مجــوز، مــورد بهره بــرداري قــرار گیــرد.
ــرداري، کلیــه ي روش هــاي ایمنــي و بهداشــتي را مطابــق دســتور  2. مســئول هــر اســتخر شــنا موظــف اســت در تمــام مــدت بهره ب
ــا تهویــه ي هــوا، گــردش آب، فیلتراســیون و گندزدایــي آن  عمل هــاي اجرایــي و مقــررات رعایــت کنــد. کلیــه ي تجهیــزات مرتبــط ب

ــرداري باشــد.  ــم در حــال کار و بهره ب ــد دائ بای
3.  بایــد در دوره هــاي زمانــي مشــخص، اطالعــات مربــوط بــه گندزدایــي، تصفیــه، مشــخصات شــیمیایي، فیزیکــي و رخدادهــاي درون 

اســتخر، توســط مســؤول فنــي و ناظــران اســتخر ثبــت و نگهــداري شــود.
ــوند.  ــداري ش ــاه نگه ــل 12 م ــان حداق ــدت زم ــراي م ــر و ب ــاي معتب ــا و برگه ه ــد در فرم ه ــده بای ــت ش ــاي ثب ــه ي فعالیت ه 4.  کلی

ــد امضــا شــده باشــد. ــورد تایی ــرد مســؤول و م ــد توســط ف ــت بای ــاي ثب ــا فرم ه ــا ی ــي برگه ه تمام
5.  تمامــي اســتخرهایي کــه توســط گاز کلــر گندزدایــي مي شــوند، بایــد تحــت سرپرســتي یــك متصــدي ماهــر در خصــوص نحــوه ي 

اســتفاده از تجهیــزات تزریــق گاز کلــر و آشــنا بــه کیفیــت آب باشــند.

یادآوري 1
در خصــوص ســایر روش هــاي گندزدایــي نیــز بــه تناســب نــوع روش مــورد اســتفاده، بــه کارگیــري افــراد آمــوزش دیــده و متخصــص 

الزامــي اســت.
یادآوري 2

ــي شــماره ي  ــه دســتور عمــل فن ــري تاسیســات اســتخر، ب ــداري و راهب ــر و آگاهــي از چگونگــي نگه ــات بیش ت ــراي کســب اطالع ب
ــه شــود. ــاالت متحــده )ماخــذ شــماره ي 6( 14  مراجع 662-5 ای

6.   هرگونــه تــرک در دیــوار، کــف، ســرریز آب کنــار اســتخر و محوطــه ي اطــراف آن کــه احتمــال نشــتي یــا ریــزش )رانــش( را داشــته 
باشــد، بایــد فــوراً برطــرف شــود.

7.  نشانگرهاي عمق باید به وضوح توسط شناگران دیده شوند.
ــد نصــب شــوند  ــر از 1/5 متــر مي شــود، بای ــا در محلــي کــه عمــق آب بیش ت 8. طناب هــاي شــناور در محل هــاي شکســت شــیب ی
و یــك نــوار )4 اینــچ( بــه ضخامــت 10 ســانتي متر از یــك رنــگ کامــال واضــح در نقــاط شکســت شــیب کــف اســتخر و یــا در محلــي 

کــه عمــق آب بیش تــر از 1/5 متــر مي شــود،، بایــد رســم شــده و بــه وضــوح قابــل رویــت باشــد. 
9.  شــبکه ي اصلــي فاضــالب اســتخر بایــد در تمامــي نقــاط بــه طــور مــداوم تحــت کنتــرل و نظــارت باشــد. هــر گونــه شکســتگي یــا 

تخریــب در هــر نقطــه اي از شــبکه ي فاضــالب قبــل از راه انــدازي اســتخر، بایــد تعمیــر و تصحیــح شــود.
ــا ســر اســتخر فراهــم کــرده و فرآینــد تصفیــه و تخلیــه ي  ــد یــك گــردش آب یکنواخــت را ســر ت 10.  ورودي هــاي آب اســتخر بای

ــه طــور کامــل انجــام دهــد. پســماندهاي اســتخر را ب

 سازمان ملی استاندارد (1378) »استخرهاي شنا - الزامات عمومي«، شماره ي استاندارد ملي ایران 11203 ، چاپ اول13 
14  HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY (1986) “SWIMMING POOL OPERATION AND MAINTENANCE“ , 

TECHNICAL MANUAL, TM 662-5
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11.  ســامانه ي ســرریز آب بایــد ســالم بــوده و بــه درســتي عمــل کنــد تــا توســط آن بتــوان بــه طــور مــداوم اجســام شــناور بــر روي 
آب و نیــز آب هــاي ســطحي را تخلیــه کــرد. خروجــي ســرریزهاي نقطــه اي بایــد کامــاًل ســالم بــوده و عملکــرد درســتي داشــته باشــند. 

ــه بازبینــي و تمیــز شــوند. ــد روزان ســبد هاي کف گیرهــا بای
12.  سطح آب استخر در تمام مدت زمان استفاده شناگران، به دالیل زیر باید در یك سطح معین نگهداري شود:

• کف گیري و پاک سازي مناسب تمامي سطح آب استخر
• ثابت نگه داشتن عمق مورد نیاز در محل هایي که براي شیرجه زدن تعبیه شده اند.

13. محیــط اطــراف اســتخر حداقــل بــه فاصلــه 1/5 متــر بایــد فاقــد هرگونــه مانــع یــا مســدود کننــده اي باشــد. محیــط اطــراف اســتخر 
بایــد تمیــز بــوده و عــاري از هرگونــه گــودال، چالــه، شــیار و یــا آبــراه بــدون پوشــش باشــد. وجــود هرگونــه ظــرف شیشــه اي در داخــل 

اســتخر و یــا محیــط اطــراف آن ممنــوع اســت.
ــه  ــر گون ــز شــده و ه ــي تمی ــا برس زن ــك ســامانه ي خــالء ی ــق ی ــه از طری ــه صــورت روزان ــد ب ــاي آن بای ــه اســتخر و دیواره ه 14. ت
جســم خارجــي قابــل رویــت و یــا قابــل ته نشــین شــدن از آن خــارج شــود. نردبان هــا، نرده هــا، تجهیــزات مربــوط بــه شــیرجه زدن، 
لــوازم حفاظــت از جــان، سرســره ها و دیگــر لــوازم و تجهیــزات موجــود در محیــط اســتخر بایــد بــه خوبــي نگهــداري و مراقبــت شــده 
و تعمیــرات آن هــا در اســرع وقــت و بــه درســتي انجــام شــود .الزامــات مربــوط بــه نصــب و راه انــدازي کلیــه ي تجهیــزات اطــراف و 

داخــل اســتخر بایــد بــا الزامــات اســتاندارد ملــي ایــران بــه شــماره ي 11202-1ســال 1388 مطابقــت داشــته باشــد.
15.  منبــع آبــي کــه تامیــن کننــده ي آ ب آشــامیدني، دستشــویي، توالــت و دوش هــا اســت بایــد از آب لوله کشــي شــهر اســتفاده شــود 

)مطابــق آخریــن چــاپ اســتاندارد ملــي، بــه شــماره ي 1053(.
16.   تمامــي آب هــاي زائــد و پســماند اســتخر و محیــط اطــراف آن بایــد بــه روشــي کــه امــکان بازگشــت و ورود دوبــاره بــه اســتخر 

را نداشــته باشــد از محیــط آن تخلیــه شــود.
17.   کلیه ي زباله ها، فضوالت و پسماندها باید با روش بهداشتي جمع آوري، حمل و از محیط استخر خارج شوند.

18.  تعــداد شــناگراني کــه در هــر مرحلــه وارد اســتخر مي شــوند و نیــز میــزان تجمــع آن هــا در مناطــق مختلــف اســتخر بایــد بــه 
دقــت کنتــرل شــود.

ــد  ــه آب اســتخر بای ــر قبــل از ورود ب ــون و عبــور از حوضچــه ي کل ــا آب و صاب ــدن شــناگران ب 19.  دوش گرفتــن و شســتن تــن و ب
کامــاًل تحــت کنتــرل و نظــارت باشــد.

20.  ناظــر اســتخر بایــد بــا کنتــرل تــك تــك افــرادي کــه بــه اســتخر وارد مي شــوند، از ورود شــناگراني کــه داراي بیمــاري مســري 
و یــا آثــار و عالئــم یــك بیمــاري مســري مي باشــند، جلوگیــري کنــد.

21.  مراقبت و نظارت کامل بر حضور دائمي و موثر منجیان غریق انجام شود.
22.  از موجود و سالم بودن کلیه ي لوازم نجات غریق در اطراف استخر، اطمینان حاصل شود.

ــه درســتي و در  ــاي خــاص، ب ــزات و مکان ه ــز دســتورعمل هاي اســتفاده از تجهی ــده و نی ــم هشــدار دهن ــا، عالئ ــه ي تابلوه 23.  کلی
جــاي مناســب نصــب شــده باشــد.

24. کلیه ي لوازم، تجهیزات و داروهاي مرتبط با کمك هاي اولیه، سالم بوده و در دسترس مسؤولین باشد.
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جدول شماره ي12: چك لیست و موارد مورد نیاز براي ثبت و نگهداري در استخرهاي شنا

مواردي که باید آزمایش و ثبت شود                                    دوره ي زماني ردیف  

صحت عملکرد سامانه ي کلرزني                                        قبل از شروع به کار استخر و هر4 ساعت یك بار  1
صحت عملکرد سامانه ي تصفیه                                         قبل از شروع به کار استخر و هر4 ساعت یك بار  2
صحت عملکرد سامانه ي تهویه                                          قبل از شروع به کار استخر و هر 6 ساعت یك بار  3
صحت عملکرد سامانه ي گردش آب                                    قبل از شروع به کار استخر و هر6 ساعت یك بار  4

دماي آب                                                                    قبل از شروع به کار استخر و هر 6 ساعت یك بار  5
دماي هوا )در استخرهاي سرپوشیده(                     قبل از شروع به کار استخر و هر 6 ساعت یك بار  6

تعداد کل شناگران                                                   در هر سانس و یا هر 2 ساعت یك بار  7
تعداد منجیان غریق                                                   در هر سانس و یا هر 2 ساعت یك بار  8

میزان pH                                                                                  3 بار در روز  9
میزان کلر ترکیبي                                                   3 بار در روز  10

میزان کلر آزاد                                                   3 بار در روز  11
میزان برم باقي مانده )در صورتي که از برم استفاده شود(           3 بار در روز  12

میزان ازن در هوا)در صورتي که از ازن استفاده شود(      به صورت روزانه  13
میزان ازن در آب)در صورتي که از ازن استفاده شود(               به صورت روزانه  14

میزان شفافیت آب                                                  3 بار در روز  15
میزان قلیائیت                                                  به صورت هفتگي  16
میزان سختي کلسیم                                                  به صورت هفتگي  17
میزانTDS                                                                 به صورت هفتگي  18
عدد اندیس اشباع                                                         به صورت هفتگي  19

ویژگي هاي باکتریولوژیکي                                                به صورت هفتگي)مطابق جدول شماره ي 5(  20
میزان روشنایي مناطق مختلف استخر                                 به صورت روزانه  21
صحت عملکرد تجهیزات و لوازم بهداشتي )دوش، روشویي و...(   به صورت روزانه  22

صحت عملکرد و ایمني تجهیزات اطراف استخر  23
               )نردبان ها، پلکان ها، سرسره ها، تخته هاي شیرجه و...(      به صورت روزانه)در صورت استفاده(

مقدار مواد شیمیایي مصرفي                                    به صورت روزانه  24
گزارش تعمییرات انجام شده                                    به صورت روزانه)در صورت انجام(  25

گزارش صدمات یا رخدادهاي جاني                                    به صورت روزانه )در صورت رخداد(  26

یــادآوري:در صورتــي کــه روش گندزدایــي مــورد اســتفاده در اســتخر بــا روش هــاي برشــمرده متفــاوت باشــد، مــوارد الزامــي همــان روش، در محــدوده ي زمانــي معیــن، 

بایــد بازرســي و ثبــت شــود.
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طریقه نمونه برداری از آب استخر

       پــس از افــزودن هــر نــوع مــاده ای بــه آب اســتخر حداقــل پانــزده الــی ســی دقیقــه صبــر کنیــد و ســپس بــرای نمونــه بــرداری 
از آب اقــدام نماییــد.

بــه منظــور خنثــی کــردن تاثیــر نامطلــوب تبخیــر ســطحی آب یــا آلودگــی هــای روی آب بــر نتایــج آزمایــش، نمونــه بــرداری از آب 
اســتخر را در فاصلــه حداقــل cm 45-35 پاییــن تــر از ســطح آب انجــام دهیــد.

توصیه های بهداشتی : 

آمــوزش نــکات بهداشــتی بــه کلیــه مراجعیــن بــه اســتخرها و تبــادل اطالعــات الزم و ایجــاد انگیــزه جهــت بکارگیــری اطالعــات ارائــه 
شــده تنهــا ضامــن پیشــگیری از انتشــار بیماریهــا در کانــون هــای آبــی و بویــژه اســتخرهای شــنا مــی باشــد. در ایــن زمینــه قویتریــن 
انگیــزه ای کــه انســان بطــور غریــزی و خــود آگاه، رفتــار و عــادات خــود را بــر اســاس آن تنظیــم مــی کنــد تامیــن و حفــظ ســالمت 

و بــه تبــع آن توانایــی، جوانی،زیبایــی و شــادابی خویشــتن اســت.
بایســتی دقــت شــود در تهیــه پیامهــای آموزشــی و یــا شــعارهای آگاهــی دهنــده افــراد صرفــا منــع نشــوند بلکــه ترغیــب شــوند و 
احســاس کننــد بــا عمــل بــه پیــام آموزشــی پــاداش خــود را کــه همــان حفــظ ســالمتی اســت بالفاصلــه دریافــت خواهنــد کــرد. بیــن 

دو پیــام زیــر تفــاوت بســیار محســوس اســت:
>> ورود شنا گران به استخر بدون دوش گرفتن ممنوع >>

>> شــناگران عزیــز، قبــل از ورود بــه اســتخر بــا آب گــرم و صابــون بــدن خــود را بــه دقــت بشــویید تــا دچــار عفونــت 
چشــم و گــوش نشــوید >>
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به منظور پیشگیری از انتشار آلودگی و افزایش بازده بهداشتی محیط استخر ضروری است : 

1- آب استخر مرتبا و بی وقفه تصفیه و گندزدایی شود و مشخصه های دما، و کلر باقیمانده مرتبا کنترل شود.
ــه طــور اجبــاری در مــورد اســتخرهایی کــه از آب چــاه اســتفاده مــی  ــوژی آب اســتخر ب 2- انجــام آزمایــش هــای دوره ای باکتریول

کننــد.
3- تعبیه حوضچه های پاشویه کلر طبق استاندارد در محل خروجی توالتها و دوشها.

4- عدم پذیرش مراجعه کننده بیش از ظرفیت واقعی استخر.
5- نظــارت بــر ورود مراجعیــن بویــژه در دوشــها و پاشــویه هــا و جلوگیــری از ورود افــراد دارای التهــاب چشــم و یــا زخــم  و عارضــه 

هــای شــدید پوســتی.
6- نظــارت بــر اســتفاده شــخصی شــناگران از وســایلی نظیــر مایــو، عینــك، کاله شــنا،حوله و دمپایــی و ممانعــت از اســتفاده مشــترک 

و عــدم اســتفاده از وســایل امانــی و کرایــه ای در اســتخرهای عمومــی.
7- کنترل و نظارت مستمر و مداوم و نمونه برداری ادواری از وسایل و محل های مختلف استخرها.

8- ضد عفونی مستمر و مرتب وسایل در محل های مختلف استخر.
9-نصــب تابلوهــا و عالئــم هشــدار و اخطــار و پیامهــای آموزشــی در نقــاط مختلــف از جملــه سرســرا و راهروهــای ورودی، رختکــن، 

دوشــها و توالتهــا و محوطــه اســتخر. 
10- تهویه منظم و مداوم سالن رختکن، سرویسهای بهداشتی در استخرهای سر پوشیده محوطه استخر.

11- جلوگیری از حمل و همراه داشتن هر گونه مواد غذایی توسط شناگران به محوطه داخلی استخر
12- جلوگیــری از ورود همــراه یــا تماشــاچیان در اســتخرهای قهرمانــی و یــا بازدیــد کننــدگان بــا کفــش بــه محوطــه داخلــی اســتخر 

و جــدا کــردن ورودی و خروجــی آنــان از شــنا گــران.

نکات و مقررات بهداشتی الزم االجرا توسط شناگران

1-شــناگران موظــف انــد قبــل از ورود بــه اســتخر بــا آب گــرم و صابــون بــدن حــود را بشــویند.این عمــل را بعــد از اتمــام شــنا بایــد 
تکــرار کننــد تــا از ابتــالی احتمالــی بــه آلودگیها،پیشــگیری شــود.

2-شنا گران قبل از ورود به استخر حتما بایستی بینی و مثانه خود را تخلیه نمایند.
3- شنا گران قبل از ورود به استخر حتما بایستی حداقل به مدت 30 ثانیه پاها را در حوضچه ضد عفونی قرار دهند.

4-شــناگران در صــورت ابتــال بــه ســرماخوردگی و یــا هــر نــوع بیمــاری عفونــی یــا پوســتی بایســتی از ورود بــه اســتخر تــا رســیدن 
بــه ســالمتی کامل،خــودداری کننــد.
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بررسی چند اشکال و راه حل آنها

1-اگر آب استخر دارای كدورت بیش از اندازه باشد:

احتماالت:
تصفیه به خوبی انجام نمی شود.

راه حل:
ــوده  ــی خــارج از ســرویس ب ــا اگــر بدلیل ــه شستشــوی معکــوس دارد،عمــل کنیــد و ی ــاز ب ــه را کنتــرل و چنانچــه نی سیســتم تصفی

ــدار ســازید. ــرا وارد م اســت،پمپ را روشــن و آن
احتماالت:

قلیاییت بیش از حد باالست:
راه حل:

PH را ســنجیده و چنانچــه بیــش از حــد باالســت طبــق دســتورالعمل مربوطــه بــه کمــك اســید آنــرا بــه دامنــه مطلــوب )7/4-7/6(
برســانید.

احتماالت:
مقدار کلر کافی نیست:

راه حل: 
چنانچــه پــس از اصــالح PH بالفاصلــه رنــگ آب تغییــر محســوس نکرد،میــزان کلــر را بــرای مــدت 3 روز کنتــرل و تــا 3 برابــر میــزان 

همیشــگی بصــورت یــك روز در میــان بــه آب اســتخر کلــر بیافزاییــد.
احتماالت:

احتمال وجود آهن و منگنز:
راه حل:

با انجام آزمایش ،در صورت وجود و تشخیص با استفاده از فیلترها یا روش های ویژه،حذف نمایید.
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2-اگر آب استخر سبز رنگ بشود:

احتماالت:
مقدار اسید بیش از اندازه است.

راه حل:
PH را سنجیده در صورتیکه میزان اسید بیش از اندازه بود به کمك بی کربنات سدیم 

)جوش شیرین( PH رابه دامنه مطلوب )7/6-7/4( برسانید . قلیاییت آب را نیز کنترل کنید.
احتماالت:

سیستم تصفیه به خوبی عمل نکند و یا مدتی در مدار نبوده باشد.
راه حل:

سیستم تصفیه را کنترل و یا وارد مدار نمایید.
احتماالت:

مقدار کلر کافی نباشد.
راه حل:

کلر را تا 3 برابر مصرف همیشگی افزایش دهید.
احتماالت:

احتمال رشد جلبك.
راه حل:

ــی  ــرس نایلون ــا ب ــواره هــا ب ــا دی ــزوده شــودو ی ــا دقــت اف ــا افزایــش PH،ســولفات مــس ب ــواره و کــف و ی ــزج شــدن دی در صــورت ل
ــردد. ــض گ ــتخر تعوی شستشــو و آب اس

3-گاهی پس از كلر زنی به آب،رنگ آب استخر شیری میشود
احتماالت:

بد بودن نوع پودر هیپوکلریت
راه حل:

نوع پودر مصرفی را تغییر دهیدو یا از گاز کلر استفاده نمایید.
احتماالت:

اضافه بودن اسید
راه حل:

PH  را کنترل و طبق روشهای قبلی حالت تعادلی الزم را ایجاد کنید.
 احتماالت:

وجود ترکیبات آهن
راه حل:

در صــورت وجــود ترکیبــات آهــن معمــوال رنــگ آب قهــوه ای مــی شــود در چنیــن مــواردی نیــز افزایــش کلــر و همچنیــن ســولفات 
آلــوم بــه نســبت 10 تــا 50 گــرم در هــر متــر مکعــب مشــکل را حــل خواهــد کــرد در ایــن شــرایط ترکیبــات آهــن کــف اســتخر تــه 

نشــین مــی شــوند کــه بایســتی بــا جــاروی مکنــده آنهــا را حــذف نمــود.
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4-گاهی لکه های تیره و یا لکه های بلوری شکل بر دیوار بدنه استخر دیده می شود 

احتماالت:
اضافه بودن اسید و یا اضافه بودن قلیا

راه حل:
PH  را کنترل ودر صورت اضافه یا کم بودن طبق روشهای قبلی حالت تعادلی الزم را ایجاد کنید.

5-گاهی آب استخر كف می كند

احتماالت:
PH مقدار کل مواد محلول و مقدار مواد قلیایی موجود در آب بیش از حد معمول باشد و یا تغییر ناگهانی

راه حل:
اضافه کردن چند قطره مواد کف زدا و در دراز مدت می بایستی توازن شیمیایی برقرار نمود.
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پیشــنهاد نمونــه بــرداری و انجــام آزمــون در بررســی كیفیــت بهداشــت میکروبــی و 
شــیمیایی و بیولوژیکــی آب اســتخر ، ســونا ، جکــوزی 

طبــق بنــد 70 نشــریه »راهنمــای نظــارت و پایــش آب اســتخرهای شــنا و شــناگاههای طبیعــی » ابــالغ شــده توســط مرکــز ســالمت 
محیــط و کار،انجــام آزمــون هــای دوره ای بــه شــرح زیــر پیشــنهاد مــی شــود : 

- آزمایشات میکروبولوژی کلیه استخرها : به صورت هفتگی 

- صحت عملکرد سیستم گندزدایی در دوره زمانی قبل از شروع کار و هر 4 ساعت یکبار 

- تعیین میزان PH آب سه بار در روز 

- تعیین میزان کلر آب سه بار در روز 

- تعیین میزان شفافیت آب سه بار در روز 

- تعیین میزان قلیائیت آب بصورت هفتگی 

- تعیین میزان سختی کل آب بصورت هفتگی 

- تعیین میزان کل جامدات محلول در آب بصورت هفتگی

-آزمــون هــای گفتــه شــده در فــوق طبــق الزامــات مراکــز ســالمت محیــط و کار اجبــاری بــوده و مــی بایســتی توســط کارشناســان 
مقیــم دراســتخرها طبــق زمــان بنــدی اعــالم شــده انجــام شــود .

 لیکــن بــا توجــه بــه تجربیــات کارشناســان ایــن شــرکت و بــه جهــت کنتــرل کلیــه فاکتورهــای دخیــل در ســالمت آب ، بــا توجــه بــه 
جمیــع منابــع داخلــی و خارجــی جدولــی بــه صــورت زیــر جهــت کنتــرل ادواری آب اســتخر پیشــنهاد مــی گــردد . 
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جدول پیشنهاد انجام آزمون میکروبی ، شیمیایی و بیولوژی بر روی آب استخر و جکوزی

جکوزی و استخرهای خصوصی جکوزی و استخرهای همگانی آزمون پیشنهادی

ماهانه هر 15 روز یکبار آزمون های شیمیایی آب شامل :
PH ، کلــر باقیمانــده ، کــدورت ، قلیائیــت 
ــولفات،  ــی ، ،س ــت ، چرب ــگ ، دترجن ، رن
ــات  ــول در اب ، پرمنگن ــدات محل کل جام

پتاســیم، عمــق ســکی ) شــفافیت (،
سختی کل ، آمونیاک 

ماهانه هر 15 روز یکبار آزمون های میکروبی آب :
باکتــری هــای هتروتــروف ، کلیفــرم هــای 
گرماپــای ، انتروکــوک هــای روده ای ، 
ــوزا  ــودومونا آئروژین ــتافیلوکوک ، س اس

هر فصل یکبار هر فصل یکبار آزمون های بیولوژی آب : 
ــون  ــا و زئوپالنکت ــون ه ــامل فیتوپالنکت ش

هــا 

جهــت کنتــرل بهداشــتی ســونای خشــك یــا بخــار توســط آزمایشــگاه ســواپ کشــی و تعییــن بــار میکروبــی  از 
حداقــل 5 نقطــه ســکوهای موجــود مــی بایســتی هــر 15 روز یکبــار انجــام شــود .

در هنــگام ارائــه نتایــج آزمایشــات ، تفســیر وضعیــت آب اســتخر و وضعیــت بهداشــتی ســونا و جکــوزی نیــز ارائــه خواهــد 

شــد . 
در سایر موارد می توانید با مشورت با کارشناسان آزمایشگاه تست های بیشتری را درخواست نمایید.  

در صــورت اســــتفاده از آب چــاه ممکــن اســت آزمــون بیولـــوژی بــا تــــواتر کوتـــاه تــری پیشــــنهاد گــردد که 
مــی بایســتی بــا مشــورت کارشناســان آزمایشــگاه مشــخص گــردد.

 بــا انجــام مجموعــه عملیــات فــوق طبــق برنامــه زمانبنــدی اعــالم شــده مــی تــوان بــا ضریــب اطمینــان بــاال 
از ســالمت اســتخر ، ســونا  و جکــوزی مــورد اســتفاده مطمئــن شــده و پاســخگوی کلیــه الزامــات و ناظریــن 

بهداشتی باشید . 
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لوازم نجات

 لوازم نجات الزامي باید در دسترس بوده و در اطراف استخر قرار داده شوند. در تمامي استخرها، حداقل لوازم نجات مورد نیاز عبارتند از:

1.  یك تیوب نجات 15 با حداقل قطر 45 سانتي متر که به یك طناب یا بند با قطر حداقل 6/3 میلي متر و به طول حداقل 1/5 برابر 
عرض استخر و یا 16/5 متر )هر کدام که کوچك تر است(، بسته شده باشد.

2.  یك تیرک یا چوب بلند با حداقل طول 5 متر و یا عصاي نجات با حداقل طول دسته ي  3/5 متر.

3. یك تخته ي شناور 16  

یك برانکارد )تخته ي حمل مصدوم( با طول 2 متر و حداقل عرض 40 سانتي متر همراه با تسمه هایي به منظور ثابت نگه داشتن فرد 
آسیب دیده )غریق(.
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