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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س�لامت محيط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي تدوين
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��اير

موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،
انجام ش��ده اس��ت .در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي،

از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س�لامت محيط و كار نيز استفاده شود و در

مواردي كه در كش��ور قوانين ،مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار
اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده

اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن

هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين
رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن

دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و پنجمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد ،الزم اس��ت از زحمات كليه دس��ت اندركاران تدوين و انتشار اين

رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.
					

					

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار
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 -1مقدمه

ش��نا يكي از ورزش ها و سرگرمي هاي بس��يار مناسب و لذت بخش براي كليه افراد در سنين مختلف
محسوب مي ش��ود ،اين تفريح درهواي گرم تابستان طرفداران زياد دارد .در حال حاضر در مدارس،

خواب��گاه ها ،هتل ها ،پارک ها و يا موسس��ات ،تفريحات عمومي اغلب به واس��طه اس��تقبال مردم از
اس��تخر هر يک داراي يک چنين امکاناتي 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 يا تفريح

دارند نيستند .اينگونه اماکن بايستي بوسيله يکي از سازمان هاي زيربط مورد کنترل و بازديد دقيق قرار

گيرد تا خطري از هر نظر متوجه استفاده کنندگان آن نشود و باعث بروز بيماري هاي پوستي ،قارچي،

اختالالت رودهاي ،اسهال ،ناراحتي هاي چشم و گوش و بيماري هاي مقاربتي نگردد .به هر حال بايد
س��عي شود که آب اين اماکن تا حد امکان پاک و عاري از موجودات بيماريزا باشد .بمنظور دستیابی
به اطالعات ،اس��تانداردها ،چک لیس��ت ها و یا مطالعات علمی در زمینه بهداش��ت در اماکن ورزشی

متأس��فانه ،محققین با خالء ش��دیدی در عرصه مذکور مواجه گردیدند و علیرغم مش��کالت فراوان و

ضمن انجام مطالعات و بررسی های منابع ،مراجع علمي معتبر و استانداردها اقدامات در عرصه مذكور
امكان پذير بوده و از اهميت خاصي بر خوردار مي باش��د.که این حرکت در کش��ور ما ،بنظر می رسد

از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

 -2هدف

هدف از تدوين اين راهنما ارائه ويژگي هاي بهداش��تي آب اس��تخرهاي ش��نا ،ش��ناگاههاي طبيعي و

مشخصات عمومي استخرهاي ش��نا جهت اطمينان حاصل كردن از شرايط بهداشتي ،سالمتي و ايمني
محيط هاي عمومي شنا مي باشد .اين راهنما استخرهاي ذيل را در دو حالت سرپوشيده و رو باز شامل

مي شود.

 -3دامنه كاربرد

الزام��ات ارايه ش��ده در اين راهنم��ا در مورد تمام اس��تخرهاكاربرد دارد ،اما با اين وجود بهتر اس��ت
استخرهاي ش��ناي خصوصي ،استخرهاي كوچكي آب درماني ،استخرهاي شني موقت و استخرهاي

آكواريومي را استثنا قائل شد ولی اين استخرها نيز الزامات فني اين راهنما را به منظور حفظ سالمتي،
بهداشت و افزايش كارايي بايد مد نظر قرار دهند .اين راهنما استخرهاي ذيل را در دو حالت سرپوشيده

صفحه
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و رو باز شامل مي شود:

· استخرهاي شناي تفريحي )سرسره دار ،موج دار و) ....
· استخر شناي حرفه اي و مسابقات
· استخرهاي آموزشي خردساالن
· استخرهاي آبگرم
· استخر معلوالن

· استخر كف متحرك

 - 4اصطالحات و تعاريف

در اين راهنما اصطالحات و تعاريف زير بكار مي رود:
 - 1-4استخر شنا

1

اس��تخر به محل نگهداري حجم معيني از آب كامال پاكيزه و بهداش��تي در یک فضا با ابعاد و اندازه

مش��خص ش��ده به منظور شنا و ساير ورزش هاي آبي گفته می شود و به عبارت دیگر به مجموعه اي
از بنيه ،لوازم ،تجهيزات و امكانات اطالق مي شود كه با هدف آبتني كردن ،شنا كردن،شيرجه زدن،

آموزش شنا و ديگر مقاصد تفريحي ايجاد شده است.

اس��تخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت تقسيم بندي ش��ده و بر همين اساس داراي ویژگی هایی خواهند
ب��ود ك��ه بايد از ابتداي برنامه ري��زي و طراحي مد نظر ق��رار گيرد .با توجه به ش��رح فوق بطور كلي
اس��تخرها را مي توان در دو نوع روباز و سرپوش��يده طبقه بندي نمود و هم چنين نوع كاربري آنها نيز

طبقه بندي ديگري مانند اس��تخرهاي شناي قهرماني ،اس��تخرهاي تفريحي ،بهداشتي درماني دارد كه
معموال با قسمت هاي ديگري همچون سونا و يا واحدهاي بدن سازي است.

 -1-1-4استخرهاي روباز
استخرهاي روباز با وجود هزينه كمتر ساخت و نگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده و با وجود بهره
برداري از طبيعت آزاد ،گل و گياه و آفتاب كه ش��رايط محيطي بس��يار مطلوب و جذاب تري را فراهم
مي آورد ،ولي در عمل كارايي الزم را در مقايس��ه با اس��تخرهاي سرپوشيده ندارد ،به گونه اي كه دوره
1- Swimming Pool
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كوتاه ،بهره برداري در طول س��ال س��بب پيامدهاي از جمله رها شدن كليه تاسيسات استخر در بيشترين
ايام س��ال بدلیل بي توجهي به تامين پرسنل دائم و موظف نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداري از

تاسيسات نبود نظام مديريت واحد و پايدار مي شود .از اين رو توصيه مي شود استخرهاي روباز در داخل
يك مجموعه ورزش��ي و يا در جوار استخرهاي سرپوش��يده در نظر گرفته شود و يا با استفاده از سيستم
سقف هاي سبك و جمع شو زمان بهره برداري به سرتاسر سال افزايش پيدا كند.

 -2-1-4استخرهاي پر و خالي شونده

1

در اين نوع استخرها برای یک مدت زمان که در آن آب تازه پر شده وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد
و پس از مدتي استفاده و افت کیفیت آب ،آب استخر را تخليه و مجددا ٌاز آب تمیز آبگیری و پر مي كنند.
 -3-1-4استخرهاي داراي جريان آب مداوم

2

استخرها توسط یک جریان تازه آب با کیفیت قابل قبول و بدون تصفیه ،مدام در حال تغذیه به آنها وارد
و از آن خارج مي گردد .بنابر این کل حجم استخر بصورت فاضالب به همان میزان آب ورودی در طی

یک مدت زمان تخلیه می شود و هیچگونه تصفیه ای صورت نمی گیرد .اين استخرها بهتر از دسته اول
هستند مشروط به اينكه آب مورد استفاده سالم و قابل اطمينان باشد و تعداد شناگران از حد معين و مجاز

براي ظرفيت استخر تجاوز نكند و مقدار آبي كه وارد و خارج مي شود متناسب با تعداد شناگران باشد.
از مزایای این استخرها می توان به عدم افزایش جمعیت باکتریایی و کدورت آب اشاره نمود که تغییری

درآن پیش نمی آید و لیکن به طور کامل نیز از اس��تخر حذف و خارج نمی شود .جدول  1تاثیر جریان
آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخر های با جریان مداوم را نشان می دهد.

جدول :1تاثیر جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخر ها با جریان مداوم
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1- Fill and Draw Pool
2- Flow Through Pool
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راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي

 -4-1-4استخرهاي داراي سيستم گردشي يا داراي مدار بسته

1

اين دس��ته از استخرها از نظر بهداشتي بهترين نوع مي باشد .در اين نوع استخرها یک میزان جریان از آب
استخر همواره توسط پمپ در حال گردش می باشد به این ترتیب که آب پس از خروج از استخر از طریق

سیستم تصفیه و بعد از گندزدایی ،به کیفیت مناسب رسیده و مجددا" به استخر برگشت داده می شود .در

این نوع استخرها ،میزان آب چرخشی باید به نحوی باشد که هر  8-6ساعت آب استخر تعویض گردد .برای
استخرهای خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند ممکن است هر  12ساعت قابل قبول باشد.

 - 5-1-4استخر خصوصي ،مسكوني

2

استخري است كه صرفا براي استفاده مالك ،اعضاء خانواد ه و حداكثر  3واحد مسكوني و يا مهمانان

شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد .اين استخر كاربرد عمومي ندارد.
 -6-1-4استخر عمومي

هرگون��ه اس��تخري كه با هدف انتفاع مالي ي��ا ارايه خدمات به عموم افراد جامعه و يا قش��ر خاصي از
افراد جامعه س��اخته مي شود .همانند اس��تخرهاي عمومي با مالكيت شخصي و استخرهاي موسسات،

سازمان ها يا مراكز دولتي و خصوصي ،مدارس ،مهد كودك ها ،پادگانه اي نظامي ،پالژها ،كمپ ها

يا مجتمع هاي مسكوني ،هتل ها ،متل ها و موارد مشابه.
 -7-1-4استخر آموزشي خردساالن

3

استخرهاي آموزشي مخصوص خردساالن ،استخرهاي كم عمقي هستند كه صرفاً جهت شنا و آموزش افراد

كم سن و سال مورد استفاده قرار مي گيرند .حضور افراد بزرگسال در اين استخرها فقط به منظور مراقبت و يا
آموزش افراد خردسال مي باشد .بنابراين شنا كردن افراد بزرگسال در اين استخرها ممنوع است.

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

مكان هاي مختلفي نظير هتل ها و مراكز تفريحي عمومي نيز ساخته شوند.

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

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

 - 9-1-4استخر سرسره دار
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1

يك اس��تخر سرسره دار به استخري اطالق مي شود كه داراي يك يا چند سرسره معمولي ،تونلي و يا با

ش��يب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب باشد .اين استخرها اغلب همان ضوابط استخرهاي

شناي تفريحي را دارا مي باشند .الزامات خاص اين استخرها در چک لیست پیوستی آورده شده است.
 -10-1-4استخر موج ساز

2

به اس��تخرهايي اطالق مي ش��ود كه داراي طرح و ش��كل ويژه اي بوده و با اس��تفاده از يك دس��تگاه
موج ساز درآن ها به طور مصنويي موج ايجاد مي گردد.

 - 11-1-4استخر شناي حرفه اي و مسابقات
اين استخرها براي مسابقات(ملي يا بين المللي) و نيز شناي حرفه اي كاربرد دارد.
 -12-1-4استخر شيرجه
ش��ناگران از س��كوها و يا تخته هاي ش��يرجه اي كه داراي ارتفاعات مختلف از  1تا  10متر مي باشند
به درون آب ش��يرجه مي زنند .استخرهاي شناي عمومي با رعايت عمق و فضاي الزم و تامين نظارت

كامل فقط مجاز به نصب تخته هاي پرشي تا ارتفاع  3متر از سطح آب مي باشند ،مشروط به اينكه در
صورت ازدحام و عدم كنترل امكان خارج كردن تخته هاي پرشي وجود داشته باشد.

 -13-1-4استخرهاي چند منظوره
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه اي و تمريني امكان برگزاري ساير ورزش هاي

آبي تا حدود زيادي فراهم مي ش��ود .به گونه اي كه رعايت عمق و ش��يب مجاز در كف اس��تخرها
و بهره گيري از تقس��يم كننده هاي ش��ناور ،قابليت بس��يار خوبي براي افزايش كارآيي و تبديل آن به
استخرهاي چند منظوره به وجود خواهد آورد.
 -14-1-4استخر آبگرم طبيعي

3

به اس��تخرهايي اطالق مي ش��ود كه با هدف درمان و آرامش بخش��ي طراحي ش��ده اس��ت .اين
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 تزريق هوا درون آب ،ايجاد حباب و  ...مي باش��ند .در اکثر کش��ورهایی که دارای منابع
چش��مه های معدنی هس��تند ،مراکز بهداش��تی درمانی بس��یار مجهز همراه با پزش��کان متخصص و
تجهی��زات کامل در تمام طول س��ال پذی��رای بیماران و مراجعه کنندگان اس��ت ،زی��را درمان با

آب ه��ای معدنی نیز مانند س��ایر روش های درمانی باید زیر نظر پزش��کان و متخصصین فن انجام
ش��ود تا از هرگونه اثرات س��و احتمالی که ممکن است حتی جنبه های درمانی آن را تحت الشعاع

قرار دهد جلوگیری ش��ود.

 -15-1-4استخر معلوالن
ش��امل استخرهايي است كه داراي ش��كل و طرح ويژه بوده و براي استفاده افرادي كه ناتوان جسمي
هستند مورد استفاده قرار مي گيرد.

 -16-1-4استخر كف متحرك

1

به استخرهايي اطالق مي شود كه در آنها با استفاده از يك سيستم هيدروليك كف استخر قادر به باال
آمدن بوده و داراي سيس��تم خود تميز كننده از طريق پاش��ش آب مي باشد .اين استخرها عموماً چند
منظوره بوده و عموماً براي استفاده افراد معلول بكار مي روند.

 -17-1-4استخر واترپلو
اس��تخر واترپلو اس��تخري است كه براي مسابقات رسمي و يا غير رسمي واترپلو طراحي و تجهيز شده
اس��ت .واترپلو از جمله مشكل ترين ورزش هاي تيمي آبي اس��ت .بازي واترپلو اغلب در استخرهاي
سرپوشيده انجام مي شود.

 -18-1-4استخر غواصي
اس��تخر غواصي ،استخري است كه به دليل شرايط خاص تمرينات غواصي بايد داراي ابعاد ،اندازه ها
و تجهيزات خاصي باشد.

1- Movable Bottom Pool

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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1

ش��ناي گروهي كه به صورت نمايشي برگزار مي شود يكي از رشته هاي نوين و موفق در ورزش هاي
آبي است كه طرفداران زيادي در بين جوانان دارد.
 -2-4ارگان صادر كننده مجوز

2

ارگاني اس��ت كه مس��ئوليت مميزي و صدور مجوز نهايي بهره برداري از استخرهاي شنا را از نظر فني

و مطابق با الزامات اين استاندارد خواهد داشت.
 -3-4مسئول يا صاحب امتياز

مس��ئول يا صاحب امتياز اس��تخر فردي است كه مالك اس��تخر بوده و كليه مجوزهاي قانوني به نام او
صادر مي شود .ممكن است صاحب امتياز همان مدير استخر باشد.
 -4-4مدير استخر
ب��ه فردي اطالق مي گردد ك��ه داراي گواهي هاي معتبر از ارگان ذيصالح مربوطه بوده و مس��ئوليت
نظارت بر كليه امور اجرايي استخر بر عهده او مي باشد.

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

فني،بهداشتي و كيفي استخر را بر عهده دارد.
 -6-4منجي غريق

ش��خصي است كه داراي گواهينامه معتبر از فدراسيون نجات غريق بوده و مسئوليت نظارت بر رفتار و
كنترل شناگران و حفاظت از جان آنها را در محيط استخر بر عهده دارد.

 -5اهمیت نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا

كيفيت آب اس��تخر هاي ش��نا از نظر سالمت آب و مشخصات ظاهري آن يكي از مهمترين عوامل در
1- Synchronized Swimming
2- Permit Issuing Official
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ايجاد نش��اط و ش��ادابي در شناگر و تبديل فضاي اس��تخر به مكاني مفرح و شادي بخش براي استفاده
كنندگان مي باش��د .رعايت استانداردهاي بهداشتي در استخرهاي شنا جهت حفظ سالمت و بهداشت

استفادهكنندگان و همچنين رعايت بهداشت محيط زيست از ضروريات می باشد.

اهمیت رعایت نکات بهداش��تی در استخرها بیشتر از جوانب مختلف بخصوص بیماری های منتقله از

راه آب می باشد ،بدیهی است هرگونه کوتاهی از جانب کارکنان استخرها و شناگران موجب انتشار و
انتقال بیماری هایی نظیر تیفوئید و پاراتیفوئید ،اسهال خونی باسیلی ،وبا ،آمیب دیسانتری ،ژیاردیا و ...

می گردد .با اندازه گیری  pHو کلر زنی صحیح و منظم آب استخر می توان از ابتال به بسیاری از این

بیم��اری ها جلوگیری نم��ود .از آنجائیکه برخی از عوامل بیماریزا نظیر بعضی از انواع تک یاخته های
خطرناک با کلرزنی آب از بین نمی روند ،لذا به منظور حصول اطمینان از عاری بودن آب اس��تخر از
هر نوع آلودگی ،بهتر اس��ت که به صورت متوالی و منظم آزمایش��ات میکروبیولوژیکی در مورد آب

اس��تخر انجام گیرد تا در صورت وجود برخی عوام��ل بیماریزا در آب ،اقدامات مقتضی در آن مورد
انجام پذیرد .بنابر این نظارت بهداش��تی بر اس��تخرها ،عالوه بر ويژگي هاي بهداش��تي ،از نظر كيفيت

ظاهری و مسائل زیبا شناختی نيز حائز اهميت می باشد.

مس��ئله بسيار مهم دیگر بهداشتي در كليه اس��تخرها ،عالوه بر درجه پاكي آب ،تجهيزات استاندارد

اس��ت ك��ه از نقطه نظر بهداش��تي باي��د كليه اس��تخرها به آنها مجه��ز باش��د .در صورتي كه در
تاسيس��ات اس��تخرهاي شنا ش��رايط ايمني و س��اير معيارهاي بهداشتي وجود نداش��ته باشد نه تنها

كمكي به تفريح و س�لامت اس��تفاده كنندگان نم��ي نمايد بلكه بر عكس موجب��ات بيماري هاي
گوناگون را فراهم نموده و س��بب زيان هاي غير قابل جبراني مي ش��ود .پس نظارت بر ساختمان،
تجهیزات و تس��هیالت جنبی اس��تخر ،نظاف��ت عمومی و رعایت نکات بهداش��ت عمومی و محیط

دارای اهمی��ت اس��ت .با توجه به آنچه كه ذكر ش��د چ��ون اداره ،نظارت و مراقبت بهداش��تي از

اينگونه مراكز از نظر حفظ بهداش��ت عمومي حائز كمال اهميت مي باش��د بايد مس��ئوالن امر در

جهت كنترل و اجراي دقيق مقررات بهداش��تي و ايمني بوس��يله صاحبان اين نوع تاسيسات نهايت
كوش��ش و مراقبت را به عمل آورند .بنابر این بازدید،نظارت و پایش اس��تخر و آزمایشات معمول

میکروبی(کلیفرم گرماپاي  ،)HPC 1،ش��یمیایی ،کلر سنجی ،برم سنجی و ...در برنامه های نظارت
مهندس��ین بهداش��ت محیط مورد توجه قرار گیرد .و این بازدیدها باید ازطرف مامورین بهداشت

محیط بدون اطالع قبلی مس��ئولین اس��تخرها باش��د.

1-Heterotrophic Plate Count

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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 -6فواید استخرهاي ش�نا و شناگاه های طبیعی با سالمت افراد
جامعه

ورزش هایی مانند شنا که یک نوع ورزش پرتحرک و نظام یافته ،انرژی طلب است و باید تأکید 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:

 .1شنا ،يك روش تمريني مؤثر براي سيستم هاي انتقال اكسيژن به ويژه در افراد بزرگسال است.

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

 .3احساس بهبودی :به این دلیل که دارای انرژی بیشتری 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
بیشتر خواهد بود.

 .4حركت شنا آثار مثبتي بر انعطاف پذيري در مفاصل دارد.

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

 - 7آموزش 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 ترکیب طراحی شده روش ها برای

ایجاد تس��هیل در اتخاذ رفتار داوطلبانه ارتقا س��طح سالمت .ش��نا با تمام منافع و محاسنی که در رابطه
با س�لامتی افراد دارد و این اهمیت در دین مبین اس�لام به حد وجوب نیز رس��یده است دارای مسائل

و مش��کالت خاص خود از جنبه های مختلف من جمله محیط ش��نا (اع��م از محیط فیزیکی و محیط
اجتماعی) ،آبی که ش��نا در آن انجام می شود ،رفتارهای فردی و جمعی ،عادات و شیوه های مختلف
مورد استفاده شناگران و مربیان ،بیماری ها و عوارضی که ممکن است سالمت انسان را در استخرهای

ش��نا و شناگاه های طبیعی تهدید می نماید ،می باش��د .هر ساله تعدادی انسان که عمدتا از گروه سنی
نوجوان و جوانان نیز می باش��ند قربانی این مس��ائل و مش��کالت ش��ده یا عوارض آن گریبانگیرشان

می ش��ود در حالی که قس��مت اعظم این مسائل با نش��ر و انتقال دانش بهداش��تی و نیز اشاعه فرهنگ
بهداش��تی قابل پیشگیری و کنترل هستند .گرچه شدت و حدت و نوع مسائل مذکور بستگی زیادی به
محیط ش��نا ،آب مورد استفاده ،رفتارهای فردی و جمعی شناگران ،حضور و عملکرد مربیان دارد ،اما
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وجه مشترک همه این مسائل پیشگیری از خطرات احتمالی است که سالمت شناگران را تهدید نموده

و مس��ئولیت ای��ن امر از نظر آم��وزش و نظارت در درجه اول به عهده مربی��ان و در مرتبه بعد در گرو

مشارکت و همکاری شناگران است .

نکته قابل توجه اینکه منظور از آموزش بهداشت تنها دادن اطالعات نیست زیرا در موارد بسیار زیادی
میان اطالعات و پذیرش و کاربرد آنها از طرف گیرندگان فاصله ژرف وجود دارد لذا هدف آموزش

بهداش��ت پر کردن ش��کاف موجود بین آنچه که بهترین رفتار بهداشتی شناخته شده است و آنچه که

در واقع عمل می ش��ود ،می باشد .و در حقیقت بین دانش بهداشتی و رفتار پلی برقرار می کند .وجود

چنین نقشی متضمن سطح بندی آموزش بهداشت است که در ارتباط با سطوح مختلف پیشگیر به سه
سطح آموزش بهداشت در س��طح اول پیشگیری ،آموزش بهداشت در سطح دوم پیشگیری ،آموزش
بهداشت در سطح سوم پیشگیری تقسیم می شود.

 -8روش های تأمین آب استخرها

 -1استفاده از منابع آب شهری از طریق شبکه توزیع در صورت وجود سیستم تصفیه آب برگشتی
 -2استفاده از رودخانه ها و دریاچه ها با سیستم تصفیه مناسب آب خام و در گردش
 -3حفر چاه و یا استفاده از چشمه در صورت نیاز با سیستم تصفیه آب

 -9خطرات سالمت عمومي

عدم پیاده نمودن الزامات آئين نامه داخلي استخرهاي شنا توسط مدير و مسئولين استخر ،مغاير با اصول

بهداش��تي و مخاطراتي براي سالمتي عمومي محسوب شده و در اسرع وقت بايد نسبت به رفع نواقص
آن اقدام نمايند.

مواردي كه بايد براي جلوگيري از خطرات س�لامتي ش��ناگران مورد توجه قرار گيرد به ش��رح ذيل

می باشد:

• عدم اجراي حداقل الزامات مورد نياز براي گندزدايي بخش هاي مختلف استخر
· افت عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدايي

· افزایش ميزان pHبيشتر از 7/8در گندزدايي با كلر یا بيشتر از  8با بروم يا کاهش pHبه كمتر از7/2
· استفاده از آب هاي آلوده و يا تاييد نشده براي تامين آب آشاميدني و استخر
· عبور سيم هاي برق افقي با فاصله اي كمتر از  6متر از لبه استخر

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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· وجود مدارهاي الكتريكي محافظت نشده در ارتفاعي كمتر از  3متر از لبه استخر
· تخلف در تعبيه روشنايي و روشنايي اضطراري

· عدم وجود تمامي تجهيزات نجات غريق در محوطه استخر
· قابل رويت نبودن كف استخر به دليل كدر بودن

· عدم وجود عالمت مناسب نشان دهنده عمق استخر و يا نصب اشتباه نابجا

· اتصال سيستم لوله كشي آب شرب و آب استخر و يا اتصال ميان سيستم فاضالب و فيلتراسيون استخر

· عدم تعبيه وسايل و شرايط الزم به منظور جلوگيري از دسترسي افراد به داخل استخر در ساعاتي كه
استخر بسته و يا خارج از سرويس دهي است.

· استفاده از مواد شيميايي فاقد تاييديه و يا بكارگيري نادرست مواد شيميايي در آب استخر
· شكستگي و يا عدم وجود شبكه فاضالب در استخر

· شلوغي بيش از ظرفيت استخر به گونه اي كه منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود.
· وجود شيشه و يا اجسام نوك تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر
· هرگونه موارد تهديد كننده سالمتي افراد

 -10ارايه اطالعات فني جهت احداث استخرها

آنچه مبرهن و حائز اهمیت اس��ت ،موقعیت جغرافیایی و طرز قرار گرفتن ساختمان استخر است و یا

بعبارتی وضعیت مرکزی ساختمان چگونه باشد ،تا بهره وری مطلوب گردد كليه اطالعات فني مربوط
به ابنيه و تاسيس��ات بايد توس��ط فرد صالحيت دار داراي مجوز تهيه ش��ود .تمامي سازه ها بايد مطابق

با الزامات قوانين و مقررات مرتبط مانند مقررات ملي س��اختمان و مقررات اعالم ش��ده از سوي ساير
ارگانهاي ذيصالح 1باشد و از اطالعات فني می توان به موادی ذیل اشاره نمود:

· مساحت استخر و ظرفيت آن

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

· منبع تامين آب ،شرايط كمي و كيفي آن از نظر خواص فيزيكي و شيميايي نظير ميزان قليائيت،pH،
يون هاي آهن و منگنز و كيفيت ميكروبيولوژيكي آب

· تش��ريح جزئيات سيس��تم فيلتراس��يون تصفيه آب ،تجهيزات گردش آب و تجهي��زات تزريق مواد
 -1موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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شيميايي مورد نياز

· محاسبات هيدروليكي شامل :ميزان افت فشار در سيستم و تجهيزات گردش آب

· منحن��ي هاي عملكرد پمپ ها كه نش��ان مي دهد پمپ هاي طراحي ش��ده ب��راي گردش آب بطور

مناسب آب را به گردش در مي آورند.

· وضعیت مرکزی :موقعیت استخر می بایست طوری که قابل دسترس استفاده کنندگان باشد.
· دور بودن از مسیر وزش دود تأسیسات کارخانه ها

· داشتن فضای الزم برای پارکینگ تفریح و پیک نیک
· داشتن وسعت كافي براي كليه تاسيسات مورد لزوم

· مکان تهیه آب مناسب با استفاده از آب شهری در دسترس و یا توسعه چاه و چشمه
· امکان بودن تخلیه فاضالب استخر به شبکه جمع آوری فاضالب عمومی.

· آماده شدن كليه نقشه هاي مربوط به جزئيات طرح در يك مقياس مناسب

· جزئيات كامل مربوط به ابعاد ،اندازه ها ،ارتفاع و سطح مقطع هاي مناسب سازه ها

· اتصاالت ،نردبان ها ،سكوهاي شيرجه ،مجاري ورودي و خروجي آب ،روشنايي و....

· دياگرام هاي شماتيك ،نقشه و جزئيات كد 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 كه بايد روشن باشد.

 -11گواهي تاييد ساخت

مس��ئول يا صاحب امتياز اس��تخر بايد قبل از بهره برداري و اس��تفاده عمومي از اس��تخر گواهي تاييد
س��اخت را به ارگان صادر كننده مجوز تس��ليم نمايد .اين گواهي بايد به امضاء مهندس��ين متخصص،

رس��يده باش��د .گواهي بايد تاييد نمايد كه استخر شنا و كليه تجهيزات آن مطابق نقشه هاي تاييد شده،

ساخته شده است.

 -12كتابچه راهنما

هر اس��تخر شنا بايد داراي يك كتابچه راهنما باش��د .كتابچه راهنما بايد شامل كليه دستورالعمل هاي

مرب��وط به نحوه انجام امور اجرايي اس��تخر نظير :فيلتراس��يون ،گندزدايي ،نگه داري مواد ش��يميايي،
نگه داري س��يلندرهاي گاز كلر ،كار با فيلتر ها ،پمپ ها و ديگر تجهيزات موجود و همچنين ش��امل
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كليه نقش��ه ها ،تصاوير،نمودارها ،دس��تورالعمل هاي كاري و چك ليس��ت هاي الزم جهت نصب و
راه اندازي و تعمير و نگه داري تجهيزات و بازرس��ي هاي ادواري باش��د .همچنين در كتابچه فوق بايد

كليه الزامات مربوط به بكارگيري پرس��نل ،ناظران ،منجيان غريق ،ش��رح وظايف ،روش هاي امداد و

نجات و ديگر امور مربوط به استخر درج شده باشد.

 -1-12عمق استخر :معموال حداقل عمق آب 91/44سانتیمتر و حداكثر آن  274/32سانتیمتر است،
حداكثر عمق استخر احتياجي نيست به اندازه  274/32سانتیمتر باشد .مگر آنكه سكوهائي براي شيرجه

رفتن تهيه شده باشد.

 - 2-12منطقه عميق يا منطقه ش�يرجه :آن سطحي از استخر كه در زير تخته شرجه يا سكوي پرش
قرار دارد ژرف ترين قسمت استخر است .وسعت اين قسمت حداقل تا فاصله  304/8سانتیمتر از انتهاي

تخته ش��يرجه (محل پرش) ادامه مي يابد تا از برخورد شناگر با كف استخر جلوگيري نمايد عمق اين
منطقه بر اساس ارتفاع استخر تعيين مي شود.

 - 3-12منطقه عمق متوس�ط :بيش��تر شناگران در اين قسمت از اس��تخر به شنا مي پردازند .عمق اين
منطقه از  152/4آغاز گرديده و حداكثر به  243/84سانتیمتر مي رسد.

 - 4-12منطقه كم عمق :اكثر افراد مبتدي در اين قس��مت شنا مي كنند .گودي اين منطقه از 91/44

س��انتیمتر ش��روع و به  152/4س��انتیمتر ختم مي ش��ود.به عقيده اغلب متخصصين  80درصد وس��عت

استخرهاي سرباز بايد كم عمق باشد.

 -13مجوز بهره برداري

هيچ فرد ،موسس��ه ،ارگان ،شركت ،شهرك  ،مدرسه ،دانش��گاه ،هتل و ....بدون صدور مجوز رسمي
مرجع صالحيت دار مجاز به بهره برداري از استخرهاي شناي عمومي موضوع اين استاندارد نمي باشند

.در صورت نياز ممكن اس��ت الزامات تكميلي بهداش��تي و ايمني ديگري بر اي صدور مجوز از طرف
ارگان صادر كننده مجوز اعالم گردد .گواهي صادر ش��ده بايد در محل مناس��ب و قابل رويت نصب

شود.

 -14مقررات فني و ساختماني كاسه استخر

طراحي كاس��ه اس��تخر براساس سيستم سازه متناسب با ش��رايط زمين از نظر مكانيك خاك ،تغييرات
طبق��ات زمين ،س��فره آب هاي زيرزميني و با مالحظه كليه عوام��ل موضعي و ذيربط و با تاييد مراجع
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ذيصالح و آزمايش��گاه هاي معتبر و داراي صالحيت انجام مي ش��ود.كف و بدنه استخر بايد مقاومت

الزم را به عنوان پي با توجه به تغييرات فش��ار در داخل و خارج اس��تخر تامين نمايد و مصالح به كار
رفته نيز بايد متناسب با شرايط فوق انتخاب و اجرا شود .استخرهاي داخل زمين معموالً با صفحات بتن
مس��لح درجا ،بلوك هاي بتني مسلح و يا صفحات بتن پيش س��اخته با سيمان تيپ  ،5براساس سيستم

س��ازه اي صفحه اي 1طراحي مي ش��ود ،كه عايق كاري رطوبتي از س��مت بيرون و روكش حفاظتي
از س��مت داخل كاسه استخر ضروري مي باش��د .پيش بيني درزهاي انبس��اط و درزهاي ساختمان از

اهميت زيادي برخوردار است مگر در استخرهاي بتني كوچك و يكپارچه كه ضرورت به درز انبساط
نخواهد داشت.

 -15کنترل کیفیت و سالم سازی آب استخرهای شنا

چنانچه آب تأمینی برای استخر کام ً
ال 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 بیماری به انس��ان می ش��ود .خصوص در

م��واردی ک��ه آب دارای باقیمانده مواد گندزدای فعال (کلر) به مقدار کافی نباش��د .این خطر بیش��تر
می ش��ود .نظارت بر ساختمان استخر ،تجهیزات و تس��هیالت جانبی استخر ،نظافت عمومی و رعایت

نکات بهداشت عمومی و محیط همه دارای اهمیت می باشد .کنترل کیفیت آب استخرهای شنا بنحوی
که س�لامت شناگران حفظ شده و از نظر خصوصیات فیزیکی ،ظاهری و جنبه های زیباشناختی ،آب

مقبولیت الزم برای ش��ناگران را داشته باشد ،دارای اهمیت است .یکی از موارد مهم نظارت بر استخر

شنا ،نظارت بهداشتی بر آب آن می باشد این نظارت باید از طرف مأمورین بهداشتی انجام گیرد هدف
از نظارت بهداش��تی آب اوالً حفظ سالمت ش��ناگران و جلوگیری از انتقال بیماریهای منتقله از آب و

حفظ ش��رایط بهداشتی آب از نظر كيفيت باكتريولوژيكي و فیزیکی و مطلوبیت آب از نظر ظاهری و
مسائل زیباشناختی آب می باشد .بطوریکه شناگران از آبی با کیفیت مناسب بهداشتی و ظاهری تمیز،

زالل و خوشایند استفاده نمایند.

جهت کنترل کیفیت آب استخرهای شنا ضروری است آبی که به عنوان آب تغذیه کننده استخر استفاده

می ش��ود دارای کیفیت مطلوب با توجه به معیارها و استانداردهای موجود مربوطه باشد .در این خصوص
اس��تفاده از مناب��ع آب ش��هری و مناب��ع آب زیرزمینی ض��رورت دارد .هچنین 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 میکروبی ،کنترل جلبک ،کنترل  pHو

خورندگی،کنترل شفافیت آب استخر،کنترل آهن و منگنز ،کنترل درجه حرارت آب استخر ،سیستم تصفیه

و سیستم باز چرخش آب و به عملیات مربوط به کنترل آب استخر توسط بهره برداران استخر توجه گردد.

 -16آلودگی های استخرهای شنا

آب اس��تخرهاي شنا سريعا بوسيله استفاده كنندگاني (شناگران) كه آلودگي هايي شامل چربي ومواد
دفعي بدن مانند ترش��حات بيني ،ب��زاق دهان ،عرق بدن ،مواد مدفوعي ،ادرار ،كرم ها و لوس��يون ها
مختلف بدن را در آب استخر وارد مي كنند ،همچنين به همان ميزان مو و گردوغباری كه از طريق باد

و موادي كه از اطراف استخر رو باز وارد آن مي شوند آلودگي را افزايش مي دهند ،آلوده مي گردند.
در این راستا آلودگی های استخرهای شنا به  3گروه تقسیم می می شوند:

الف) آلودگی های فیزیکی :مواد نامحلول و کلوییدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد
آب استخر می شود ،موجب کدورت آب می گردد و غذای میکروارگانیزم ها را تامین می کند.

ب) آلودگی های شیمیایی :آلودگي شیمیایی آب استخرهای شنا شامل مواد شیمیایی مورد استفاده

در تصفیه 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)كرمها
و پمادها و سوسپانس��یون {تراشههاي پوست ،مو وـ چرک،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
میکرواورگانیزم های بیماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب و یا
در بیوفیلم ها رشد و تکثیر می نمایند .احتمال انتقال بیماریهای عفونی از طریق استخرها امکان پذیر است،

بنابراین افرادی که دچار بیماری هستند ،نباید به این مکانها رفت و آمد کنند .از بین بیماری های منتقله
از طریق آب ش��ناگاه ها به تب تیفوئید ،دیس��انتری ،تراخم ،لیپتوسپیروزیس ،انتقال کرم های حلقوی و

دیگر عفونت های پوستی ،شیستوزومیازیس ،خارش شناگران ،بیماری دستگاه تنفسی  ،بیماری گوارشی

ح��اد 1و ....را نام برد .این عوامل بیماری��زا را بصورت آمیب 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 میکروارگانیزم شناخته شده که باعث بیماری های عفونی در شناگران می شوند معرفی شده اند.
)1- Acute Gastrointestinal Illness(AGI
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باكتريهاي موجود 1ویروس ها ، 2پروتوزوئر ها ،3قارچ ،4کرم ها 5و تک یاخته ها 6در ادرارو مدفوع

ش��ناگران كه وارد آب استخر ميشوند ،ميتوانند از طريق پوس��ت خراشيده وارد بدن شوند و ايجاد

عفونت كنند .عوامل ايجادكننده زردهزخم و كورك (اس��ترپتوكوك و استافيلوكوك) نيز ميتوانند
از طريق آب آلوده استخر ،منتقلشوند.

 -17حوادث مرتبط با استخر

حوادث ناشی از مشکالت ساختمانی نظیر عدم تناسب عمق استخر با دایو ،عدم توجه به ساختار حاشیه
اس��تخر ،دس��تگیره های کناره ،عدم اس��تقرار نجات غریق و یا کاس��تی در امکانات کمک های اولیه

نجات غریق را می توان نام برد و صدمات حاصله شامل سر خوردن ،برخورد با لوله ها ،شیشه شکسته
و صدمات مربوط به تاسیسات برقی و تاسیسات کلرزنی می باشند.

 -18شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا

دانش انتقال بیماری ها موید آن است که برخی از بیماری ها ممکن است بر اثر استقرار یا راهبری نادرست
و کلریناس��یون نامناس��ب و یا از طریق تماس و یا بلعیدن آب آلوده ایجاد ش��ود که از بین آنها می توان
حصبه ،اسهال ،هپاتیت عفونی و بیماری های معدی روده ای ،کونژنکتیویت ،تراخم ،لپتوسپیروز ،بیماری

قارچی و عفونت های پوستی ،شیستوزومیازیس و ژیاردیازیس ،خارش پای شناگر ،بیماری های دستگاه
فوقانی تنفس��ی نظیر عفونت سینوس ها،گلودردعفونتی ،عفونت گوش میانی،التهاب مکرر پوشش های

مخاطی چشم ها گوش ها و گلو را نام برد .کاربرد مازاد بر نیاز آلوم و عدم کنترل  pHو 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 aurousStreptococcus fecalis -Streptococcus pneumonias - Streptococcus species - Vibrio choleraeYesinia anterocolitica
 2-Adeno-viruses - Coxsackie-viruses - ECHO - Hepatitis A/E - Molluscum vontagiosumNorwalk - Pap ova - Polio - Reo - Rhino - Rota
 3- Acantamoeba - Cryptosporidium parvum) - Giardia lambia - Naegieria fowleriTrichomonas 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 مستقیم آب آلوده را به داخل بینی و چشم را میسر می سازد.

مطالعات گسترده تر نشان داده است که عالئم بیماری های دستگاه تنفسی و گوارشی در بین شناگران
بیشتر از غیر شناگران می باشد .میکروارگانیسم هایی که بعنوان شاخص احتمالی برای کیفیت آب شنا

پیشنهاد شده است عبارتند از کلیفرم ،فیکال کلیفرم ،فیکال استرپتوکوکسی و سودوموناس آئروژینوزا،

کلس��تریدیوم پرفرنژنس که به گونه ای به مدفوع انس��انی مرتبط می باشند.کلس��تریدیوم پرفرنژنس،

ش��یگالها ،سالمونالها در مطالعات اختصاصی ،برای پی بردن به کیفیت بهداشتی بودن آب جهت شنا
در س��واحل دریا مورد اس��تفاده قرار گرفته است ولی باید توجه داش��ت که فیکال استرپتوکوکسی و
کلستریدیوم پرفرنژنس بهترین شاخص قلمداد می گردد .استاندارد کلیفرم ،در خصوص قضاوت روی

کیفیت بهداشتی آب های تفریحی محسوب می شود .عده ای از محققین وقوع موارد لپتوسپیروزیس
در نزد افرادی که در آب آلوده به فاضالب خانگی ،فضوالت حیوانی وحش��ی ،گله گاو ،گوس��فند،
موش آبی و  ...به ش��نا پرداخته اند گزارش نموده اند و تأکیدی بر عدم اس��تفاده از چنین آبهایی برای
شنا می باشد .استخرهای آب گرم و آب های گرم معدنی و غیر سرپوشیده نیز می توانند در بروز این

بیماری نقش داشته باشند و عامل بیماری نگلریا 1می باشد که تک یاخته تاژک دار آزاد زی محسوب

می شود .و گونه ای است که در خاک ،سبزیجات در حال فساد و آب شیرین طبیعی یافت می شود.

کیفیت آب اس��تخرهای شنا توسط عوامل ش��یمیائی ،فیزیکی و بیولوژیکی تعیین می شود .در تصفيه

و گندزدايي آب اس��تخرهاي ش��نا بايد ويژگي ها و الزامات باكتريولوژيكي ،فيزيكي و شيميايي ارائه

ش��ده براي آب استخرهاي شنادر اس��تاندارد ملي  11203مد نظر قرار گيرد .نمونه برداري براي انجام
آزمون هاي الزم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  4208انجام گيرد.

 -19اس�تانداردهای فیزیکی ،ش�یمیایی و باكتر يولوژيكي آب
استخرهای شنا
کیفیت بهداش��تی اس��تخر شنا با برخی از آزمون ها بر اساس شیوه ش��رح داده شده در کتاب روش های
اس��تاندارد به کمک نیروهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه انجام می گیرد .در استخرهاي شنا كه آب

آنها از تاسيس��ات آب رس��اني يا چاه هاي اختصاصي تامين مي گردد حفظ پاكي آب از نظر ارتباط با

آلودگي ها و همچنين تجديد مرتب به وس��يله تصفيه ضرورت دارد .آب اس��تخرهاي كه 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��اير باكتري هاي مصر و مواد زائد موجود در روي پوست آلوده

مي شود وچون ميزان اين آلودگي ها بر اثر شنا و استفاده افراد از استخر به طور مرتب رو به افزايش است
وسيله بسيار مناسبي براي آلوده شدن عده كثيري از مردم كه از استخر استفاده مي نمايند فراهم مي گردد.
بنابر این باید کیفیت آب استخرهای شنا را از لحاظ خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی کنترل،
و م��ورد قبول واقع گردد .لذا به منظور جلوگيري از بيماري بايد به اس��تاندارد هاي بهداش��تي كه براي

اس��تخرهاي شنا تدوين گرديده توجه داش��ت .اين معيارها بر حسب درجه اهميت به قرار زير مي باشند.

ويژگي هاي باكتريولوژيكي آب استخرهای شنا بر اساس استاندارد ملي ایران را نشان می دهد(جدول.)2
جدول : 2ويژگي هاي باكتريولوژيكي آب استخرهاي شنا
��ﻳﻒ

ﻧﻮ� ﺑﺎﻛﺘﺮ�

��� ��ﻣﻮ�

ﺣﺪ ﻣﺠﺎ�

1

ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮ� ﻫﺎ� ﮔﺮﻣﺎﭘﺎ�

ﻛﻤﺘﺮ ��  100 �� 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 3759

2

ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ

ﻛﻤﺘﺮ ��  100 �� 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 5859

3

ﺑﺎﻛﺘﺮ� ﻫﺎ� ﻫﺘﺮ�ﺗﺮ��

ﻛﻤﺘﺮ ��  �� 200ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 5271

4

ﺳﻮ��ﻣﻮﻧﺎ� �ﺋﺮ��ﻳﻨﻮ��

ﻛﻤﺘﺮ ��  100 �� 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 8869

5

�ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮ�

ﻛﻤﺘﺮ ��  100 �� 50ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 8869

يادآوري -1ميزان قليائيت كل آب استخر هاي شنا نبايد بيش از  150ميلي گرم در ليتر باشد.
يادآوري -2محدوده پی اچ مناسب براي آب استخر شنا  7/2تا  8مي باشد.
يادآوري -3كدورت آب استخر شنا نبايد بيش از  NTU 0/5باشد.

يادآوري -4ميزان كلر آزاد باقيمانده در آب استخر هاي شنا بايد  1تا  3ميلي گرم در ليتر باشد.

با توجه به اهمیت 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 ،پیشنهاد می گردد در صورت مهیا بودن
امکانات آزمایشگاهی مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد.

کیفیت بهداشتی اس��تخرها محققا از روی آزمایشات میکرو بیولوژی ،شیمیایی و فیزیکی آب استخرها

مشخص می گردد و آنالیز اینگونه آبها هم بر طبق دستورالعمل های استاندارد متد 1و استانداردهای ملی
توس��ط پرسنل آزمایشگاهی صورت می پذیرد .در ضمن برای ش��فاف نمودن آب ها از ماده ای به نام

آلوم 2س��ولفات آلومینیوم و فیلترهای شنی استفاده می گردد .و به این منظور و جهت شناسایی شفافیت
1- Standard Methods
2- Alum
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آب اس��تخر از دیسک سشای بایستی بقطر  15سانتیمتر ی استفاده می کنند .ضمنا» هیچ رابطه مستقیمی

بین  NTUو شفافیت بر حسب دیسک سشای وجود ندارد .فقدان کدورت ضریب اطمینانی برای عمل
گندزدائی محس��وب می شود.کدورت و تیرگی آب استخرها ،ناشی از عدم کارائی و یا کثیفی صافی،

ایجاد ترک و شکاف در بستر استخر ،نامناسب بودن پوشش صافی دیاتومه ای و قلیائیت باالی آب بوده
و ضرورت اصالح و بهبود هر یک از وضعیت یادشده را طلب می نماید .رنگ قهوه ای متمایل به قرمز

ممکن اس��ت در اثر آهن ،رنگ قهوه ای تیره در اثر منگنز ،رنگ س��بز متمایل به آبی در اثر خوردگی
مس ،ایجاد ش��ود .رنگ جلبک ها ممکن اس��ت منجر به پیدایش لجن و رنگ س��بز یا قهوه ای در آب

گردد .معيارهاي الزامي براي مشخصات فيزيكي و شيميايي آب استخرهاي شنا بايد مطابق جدول  3باشد.
جدول : 3ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آب استخرهاي شنا
�ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺣﺪ�� ﻣﺠﺎ�

�pHﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ

 7/2ﺗﺎ 7/8

�pHﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ��� ﻫﺎ

 7/2ﺗﺎ 8

ﻛﻠﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  /4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﻛﻠﺮﻳﻦ ����

 1ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﺑﺮ�ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�

 2ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

���

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  /12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﺗﺮ� ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  /2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎ� ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ

ﺑﻴﻦ  80ﺗﺎ  120ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﺳﺨﺘﻲ

 180ﺗﺎ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪ�� ﻣﺤﻠﻮ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  800ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﺳﻠﻔﺎ� ﻣﺲ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﻛﺪ���

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  /5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ

�ﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ �� ﺗﻤﺎ� ﻋﻤﻖ ﺑﺮ�� ﻛﻞ �ﺳﺘﺨﺮ

�ﻣﺎ

�� 29-25ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�

ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪ �ﺷﺒﺎ�

� - /5ﻟﻲ + /5
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 -20توجهات بهداشتی به شناگاه ها

تعداد بیماری های مرتبط با آب بس��یار زیاد اس��ت .بعضی از آنها از طریق نوشیدن مستقیم آب آلوده
در ای��ن گروه قرار م��ی گیرند .در بعضی دیگر آب نقش��ی در نگهداری و تکثیر ناق��ل بیماری مانند

ماالریا دارد و در بس��یاری دیگر زمینه س��از ایجاد محیط مناس��ب برای برقراری چرخه عامل بیماریزا
در طبیعت مانند آلودگی به کرم قالبدار اس��ت ،استخر ش��نا محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماریهای

پوستی و عفونی می باشد .اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی

آب می باش��د .بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده
می کنند ،بنابراین استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می باشند.

 -21اصول تصفیه آب استخر

کنترل استانداردهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنا بخصوص استخرهای با جریان

چرخش��ی ،دارای اهمیت فراوانی است .این تصفیه اغلب ش��امل فیلتراسیون همراه با و یا بدون تصفیه

ش��یمیایی اس��ت و هدف از آن ،نگهداری آب در یک شرایط مطلوب و سالم برای شناگران می باشد
که می توان به معیارهای از جمله عاری نگهداش��تن آب اس��تخر از عوامل بیماریزا ،جلوگيري از رشد

جلبک ها ،حذف مواد تحریک کننده و س��می ،حذف بو و طعم نامطلوب و كدورت ،جلوگيري از
خورندگی اتصاالت استخر و تجهیزات و يا رسوبگذاری و حفظ شفافیت آب اشاره نمود.

الف) تصفيه فيزيکی:

هدف از تصفيه فيزيکی جدا كردن ذرات معلق و يا ته نش��ين ش��ده خارجی از چرخه و س��يکل تصفيه

می باش��د .آلودگی های فیزیکی را می توان با فاکتورهايی از جمله طراحی هیدرولیک اس��تخر و تعیین
تعداد و محل ورود و خروج آب برای جلوگیری از سکون آب ،تعیین دبی صحیح گردشی آب ،انتخاب

فیلتر مناسب و انعقاد مواد کلوییدی بطوریکه توسط فیلتر جمع آوری شود رفع نمود .استفاده از اين روش
بهترين نتيجه را خواهد داشت .ضمنا چربي ها و ساير ذراتی که به دليل سبکی بر روی آب باقی می مانند،
توسط سر ريز کردن استخر و يا 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  pHآب تغييرات و نوسانات مختلف را نشان خواهد داد.

ب)تصفيه شيميايی:

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 اين آب جهت تامين بهداش��ت عمومی
بس��يار ضروری و مهم می باش��د .معمولی ترين ماده ای که به آب اس��تخر اضافه م��ی گردد تا آن را

گندزدایی و قابل استفاده نمايند ،کلر است .کلر بصورت گاز و يا پودرهای گرانولی قابل تهيه بوده و

با توجه به درصد خلوص آن قابليت تزريق و اضافه نمودن به آب را دارا اس��ت .در صورتيکه از گاز
کلر اس��تفاده می گردد .لزوما به دليل مسموميت شديد ناشی از تنفس اين گاز که گاهاً منجر به مرگ

سريع می گردد .استفاده تجهيزاتی که مخصوص تزريق آن به آب می باشد ،ضروری است .در تامین
آب تصفیه ش��ده برای استخرها یکی از روش های فوق با توجه به شرایط و پارامترهای مربوطه اعمال

می ش��ود و لیکن در رابطه با تصفیه جریان آب در گ��ردش به علت پایین بودن مواد معلق و کدورت
می توان روش صاف س��ازی در خط را اجرا کرد .توانایی یک سیس��تم تصفيه برای تمیز نگهداش��تن

یک اس��تخر بستگی به اندازه فیلتر ،اندازه فیلتر ،اندازه موثر ماسه ،ابعاد لوله ،تعداد کف گیرها ،تعداد

ورودی ها ،نس��بت گردش و مش��خصات پمپ دارد .که این عوامل به نوع استخر ،تراکم ،سرپوشیده
بودن و یا باز بودن و ش��کل اس��تخر ها متفاوت اس��ت .الزم به یاد آوری است که تمام آب استخرها
از طریق فیلتراس��یون تصفیه نمی شود پاالیش آب بواس��طه رقیق سازی متوالی انجام می شود .اگر در

اس��تخری حاوی مقداری معینی گل ورودی باش��د در گردش اول حدود  67درصد و در گردش دوم

 86درصد جدا می شود .جدول  4رابطه حذف آلودگی با تعداد گردش آب به شرح ذیل آمده است.
جدول  :4رابطه حذف آلودگی با تعداد گردش آب
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ج ) حذف آلودگی های میکروبیولوژیکی:

· آمی��ب ه��ا ،انگل ها و قارچ ها و بعضی از ویروس ها و میکروب ها نس��بت به دوز مجاز کلر مقاوم

می باش��ند .تمامی این میکروارگانیزم ها در روش های نام برده باال برای رفع آلودگی های ،اکس��یده
شده و از بین می روند).در فرايندهاي تصفيه فيزيكي وشيميايي از بين مي روند).

• به منظور از بین بردن میکروارگانیزم های داخل اس��تخر ،از کلر و ترکیبات آن و یا اکس��یژن فعال
اس��تفاده می شود .از آنجایی که گندزدایی این مواد فقط در طیف مشخص  pHموثر می باشدpH ،

آب بایستی بصورت کنترل شده بین  7/2تا  7/8نگهداری شود.

• روی کلیه سطوح بخصوص دیواره های استخر در مدت بسیار کمی بیوفیلم ایجاد می شود که بستر
رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها بوده آنها را از تاثیر و نفوذ مواد گندزدا مصون می نماید .بر اثر حرکت
آب قس��مت های رش��د یافته بیوفیلم 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 اتوماتیک
و هوشمند کار نظافت استخر را با قابلیت اطمینان باال انجام می دهند.

بنابر این بکارگیری فرآیندهای فیزیکی و ش��یمیایی در این ارتباط الزامی اس��ت و بنابراین واحدهای

آشغالگیر ریز ،بسیارریز ،انعقاد و لخته سازی ،صاف سازی و کلرزنی مورد استفاده قرار می گیرد .این
اندکس  + -0/5پیشنهاد شده است.

رش��د جلبک در اس��تخرهای روباز موجب تش��کیل الیه ه��ای بیولوژیکی در س��طوح دیواره ها

می شود .این امر موجب کاهش شفافیت آب و افزایش طعم و بو و مصرف کلر اضافی می گردد.

بکارگیری سوپرکلریناس��یون ،س��ولفات م��س ،آمونیوم کواترنر ،تخلیه آب اس��تخر ،شستش��وی
کامل ،برس کش��ی س��طوح و تأمین کلر به مقدار  3-1میلی گرم در لیتر مناسب است .برای حذف

مواد معلق و کلوئیدی 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 فیلترهای صافی ش��نی تند ثقلی ،صافی شنا تحت فشار ،صافی آنتراسیت

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 آشغالگیرریز مناسب

برای گرفتن ذرات و مو تعبیه شود.آش��غالگیرهای بسیار ریز بعنوان مایکرواسترپنر که از الیه های
الیاف مانند تش��کیل ش��ده اس��ت می توانند ذرات بزرگتر از  1میلی مت��ر را از آب حذف نمایند

برای این منظور کاربرد خوبی دارند .س��وراخ های بین الیاف در حدود اعش��ار میلی متر می باشد
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لذا براحتی جهت حذف جلبک ها ،دافنیا و س��یکلوپس ها کاربرد دارد .برگش��ت کل جریان آب

استخر در طی  6تا  8ساعت باید فراهم شود و چنانچه بتوان کل آب استخر در مدت 3تا 4ساعت

صورت گیرد بهتراس��ت.

در صورت عدم رعايت اس��تانداردهاي بهداشتي اس��تخر ،مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه،
شبه حصبه،اسهال ،عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده
كننده از آب آلوده اس��تخر منتقل نمايد .با گندزدايي و زالل س��ازي دائمي و صحيح ،مي توان آب

اس��تخر را در سطح بهداش��تي قابل قبولي نگه داش��ت .درکتاب های تالیفی اینجانب گندزدایی آب
و فاضالب و به خصوص بهداش��ت محیط در استخرهای شنا و اس��تاندارد ملي ايران به شماره4575

برخي اطالعات و الزامات مورد استفاده در گندزدايي و تصفيه آب هاي استخر شنا آورده شده است
كه در جهت تكميل الزامات اين اس��تاندارد و موارد مطرح ش��ده در اين بخش مي تواند مورد استفاده
قرار گيرد.

 -22اندازه گيري ميزان ذرات نامحلول در آب

يكي از شاخص ترين شيوه هاي تشخيص آلودگي و كنترل 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

ديگر جهت س��نجش كيفيت آب به شمار مي آيد .با سنجش ميزان آن مي توان به زمان تعويض آب
اس��تخر و تعداد افراد استفاده كننده نيز پي برد كه اين دو عامل شاخصي مناسب براي سنجش كيفيت

آب اس��تخر و جكوزي است .بر اساس اس��تانداردهاي  ،CDC1بهترين زمان تصفيه آب ،زماني است
كه ذرات نامحلول آب به  ۲تا  ۳میلی گرم در لیتر برسد.

 - 23آزمایش های میکروبی آب استخر

از مهمتری��ن وی��ژ گی هائی که باید نظارت بر آن وجود داش��ته باش��د ویژه گی ه��ای میکروبی آب

استخرمی باش��د.آزمایش های مهم شامل ش��مارش کلی باکتری های هتروتروف)شمارش بشقابی(،
مجم��وع کلیف��رم ها،کلیفرم ه��ای مقاوم ب��ه حرارت)مدفوعی( ،س��ودوموناس آئروژين��وزا و تعیین

اس��تافيلوكوك نیز می تواند مد نظر قرار گیرد .دس��تورالعمل مربوط به این آزمایش��ات در دس��ترس

کارشناسان آزمایشگاه های میکروبیولوژی آب و فاضالب می باشد.

1-Centers for Disease Control and Prevention
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 -24نمونه برداری

هدف از نمونهبرداري فرايند برداش��ت قس��متي از آب است كه نماينگر خصوصيات واقعي منبع اصلي

باشد .مهمترين عوامل اساسي كه براي رسيدن به اين مقصود الزم است عبارتند از نقاط نمونهگيري ،زمان
نمونهگيري ،تناوب نمونهگيري و حفظ تركيب نمونه تا زمان انجام آزمايش می باشد .نمونه برداری برای

انجام آزمایش��ات باکتریولوژی و شیمیایی آب استخر از عمق 10-30سانتیمتری از سطح آب باید انجام

ش��ود و موقعیت نمونه برداری باید از نزدیکی محل خروج آب از اس��تخر و نمونه هایی هم از اطراف و
مناطق داخلی استخر)کم عمق ،نیمه عمیق و عمیق(و نقاطی که باالترین تراکم و تعداد شناگران را دارد

جمع آوری می شوند ،تا بتوان اطالعات مفید و با ارزشی از کیفیت آب استخر ارائه نمود .نمونه برداری
از آب استخر باید به طور دوره ای انجام شود تا کارایی اثر تصفیه و گندزدایی بر آب استخر را مشخص

نماید .آزمایشات روتین باید در شروع فعالیت روزانه استخر انجام شود و هر سه ساعت یکبار که استخر

بسته می شود نیز انجام گردد .نمونه برداری باید در ظروف مناسب از نظر جنس و حجم انجام شود .برای
ال تمیز،عاری از آلودگی بوده و کام ً
آزمایش��ات شیمیائی ظروف باید کام ً
ال با آب مقطر آبکشی گردد.
عالوه بر این برای آزمایش های میکروبی ظروف باید استریل باشد و برای خنثی سازی کلر باقیمانده از
تیوس��ولفات سدیم استفاده شود(.نمونه برداري از آب استخرهاي شنا بايد مطابق دستورالعمل هاي ارائه

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

 -25کنترل  pHو جرم گرفتگی

يکي از مهمترين خواص فيزيکي و ش��يميايي آب اس��تخر است از نظر ش��يميائي مهمترين خصوصيت

آب اس��تخر دامنه  pHآن است pH .بين خصلت بازي و يا اسيدي آب استخر است pH .بيانگردرجه
قليائي يا اسيدي آب است .تعيين  pHدر كنار ساير پارامترها در ارزيابي كيفي آب آشاميدني از اهميت

زيادي برخوردار اس��ت pH .ميزان پروتون هاي محلول در آب را نشان مي دهد و قسمت عمده آبهاي
مش��روب طبيعي داراي  pHنزديك به  7مي باش��ند ،اس��تاندارد  *WHOرنج  pHآب آش��اميدني را

 8/5تا  6/5در نظر گرفته و اس��تانداردهاي آمريكا  7/3تا 6/8می باش��د .برخي از آلودگيها قادر به تغيير
 pHآب ميباش��ند كه اغلب اين آلودگي ها داراي منشأ صنعتي هستند .بر طبق استاندارد دامنه مطلوب

آن براي اس��تخر 7/8تا 7/2مي باش��د اما حداقل و حداكثر مجاز نيز  7/2تا  8ثبت گرديده اس��ت .کنترل
کیفیت شیمیایی آب استخرها معموالً از طریق آزمایشات  pHو کلر باقیمانده صورت می گیرد.گه گاه
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ضرورت دارد دیگر آزمایش ها مثل سختی ،قلیائیت ،گاز کربنیک آزاد و کل مواد جامد محلول انجام
گی��رد آزمایش های کلر باقیمانده حداقل  3بار در روز قبل ،حین و زمان حداکثر بار اس��تخر باید انجام
گیرد .حفظ  pHمناس��ب و قلیائیت برای کنترل خورندگی الزم است ،پدیده جرم گرفتگی معموالً در

 pHهای باالی  8صورت می گیرد .چنانچه مواد جامد بیش از  2000میلی گرم و شفافیت آب کاهش

یافته باش��د و امکان ایجاد خورندگی می نماید برای جلوگیری از این پدیده ترقیق با آب دارای کیفیت

باال و مواد جامد محلول كم(پايين) توصیه می گردد  .شاخص النگلیر در حدود  ± /5به حفظ کیفیت
فیزیکی و شیمیایی 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��یم  +فاکتور قلیائیت – عدد  12/1بهینه شاخص اشباع

صفر اس��ت با دامنه تغییرات  ±/5چنانچه ش��اخص ( )+باش��د آب فوق اشباع از کربنات کلسیم است

و ممکن اس��ت پدیده جرم گرفتگی و رس��وب در لوله ها اتفاق افتد و فیلترهای فلزی  ،شیر فلکه ها و
پمپ ها دچار گرفتگی ش��وند .در حالتي كه ش��اخص حد اشباع عدد منفي شود ،بدين معني است كه

آب استخر فاقد تركيب CaCO3بوده و در نتيجه ممكن است موجب خوردگي تاسيسات گردد.

 -26کنترل رسوب گذاری و ایجاد خورندگی

تعیین حالت پایداری آب ،برای جلوگیری از ایجاد رس��وب یا ایجاد خورندگی توس��ط آب اهمیت

زیادی دارد .به منظور تأمین آبی که تمایل به رسوب گذاری و خورندگی آن حداقل باشد ،تعادل بین
س��ختی کلسیم بر حسب کربنات کلس��یم ،قلیائیت کل بر حسب کربنات کلسیم و  pHآب ضرورت

دارد .بدین منظور النگلیر ش��اخصی را تحت عنوان ش��اخص اشباع آب برای پیش بینی حالت تعادل

آب پیشنهاد نموده است که بدین منظور کاربرد دارد.

برای تعیین این ش��اخص ،اندازه گیری  pHحقیقی آب) (pHaو تعیین  pHاش��باع آب الزم است.
) (pHsاز رابطه زیر بدست می آید

pHs = Pca + Palk + C

که در این رابطه:

 = Pcaمنهای لگاریتم غلظت کلسیم بر حسب mg/L CaCO3

 = Palkمنهای لگاریتم غلظت قلیائیت بر حسب mg/L CaCO3
1- SI: Saturation Index
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 =Cضریبی است که به میزان جامدات آب و درجه حرارت بستگی دارد.

و از طریق جداول یا نمودارهای مربوطه تعیین می شود.

با اندازه گیری  pHaو محاس��به  PHsآب ش��اخص اشباع آب  Isبه ش��کل زیر تعیین و در رابطه با

آب قضاوت می شود.

Is = PHa – PHs

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

 Is < 0آب تمایل به خورندگی دارد.

 Is > 0آب تمایل به رسوب گذاری دارد.

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

نمودار : 1نمودار تعیین شاخص اشباع آب
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در جدول  5ارتباط ميان درجه حرارت  -فاكتور درجه حرارت ،سختي كلسيم -فاكتور سختي كلسيم

وهمچنين مجموع قليائيت فاكتور قليائيت ،آورده شده است.

جدول : 5فاكتورهاي درجه حرارت ،سختي و قليائيت
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 -27تنظيم ميزان pH

در تمامي استخرهاي شنا بايد تجهيزاتي وجود داشته باشد كه توسط آن تجهيزات بتوان مواد شيميايي
مناس��بي را براي تنظيم ميزان  pHبه آب اس��تخر اضافه نمود .روش هاي افزودن مواد شيميايي به آب
بايد داراي دستورالعمل هاي مناسب و ايمن باشد .اين دستورالعمل ها بايد نحوه افزودن مواد شيميايي
به آب را به گونه اي تشريح نمايد كه شناگران را از بروز هرگونه خطر يا حادثه ناشي از تماس با مواد

شيميايي غليظ محافظت نمايد .همچنين اين دستورالعمل ها بايد روش صحيح و توزيع يكنواخت مواد
شيميايي را از طريق آب استخر بيان نمايد .صحت و ايمني توزيع مواد شيميايي در آب استخر بايد از
طريق انجام آزمون هاي الزم بر روي آب قبل از ورود ش��ناگران به تاييد برس��د .در اغلب موارد براي
افزايش ميزان  pHبه آب استخر جوش شيرين يا بي كربنات سديم 1و براي كاهش ميزان  pHبه آب
استخر اسيد مورياتيك 2يا بي سولفات سديم 3اضافه می کنند .اما روش هاي ديگر نيز همچون تزريق
1- NaHCO3
2- HCl, Muriatic Acid
3- NaHSO4
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گاز CO2وجود دارد .در جايي كه از تزريق گاز CO2براي كنترل ميزان  pHاس��تفاده مي شود بايد
گاز CO2بايد در همان نقطه اي از سيس��تم گردش آب به آب اضافه ش��ود كه معموال در همان نقطه

محلول هاي تنظيم كننده pHاضافه مي ش��وند .طول لوله هاي سيستم گردش آب بايد به اندازه كافي

بلند باش��د تا حداقل  5ثانيه قبل از رس��يدن آب به اس��تخر CO2،با آب در تماس باشد .داليل اصلي
الزام كنترل ميزان  pHدر محدوده  7/8-7/2در ش��كل زیر آورده ش��ده است .بنابر این در خصوص

استخر هايي كه گندزدايي با كلر انجام مي شود ،حداكثر ميزان مجاز  pHبرابر  7/8و در استخر هايي

كه گندزدايي با بروم و يا ساير روش ها انجام مي شود ،حداكثر ميزان  pHبرابر  8مي باشد.

شكل : 1داليل اصلي نياز به كنترل ميزان pH

 -28تنظیم ميزان اسیدیته ،قلیائیت

در صورت��ي كه از س��ولفات آلومينيوم  (so4) 3 Al 2كه به نام تجارتي آلوم خوانده مي ش��ود براي
تصفيه و انعقاد مواد معلق آب استخر استفاده شود .آب آن در تمام مدتي كه از استخر استفاده مي شود

بايد واكنش قليايي نش��ان دهد يعني  pHآب اس��تخر  7/2-8باشد.مشکالت ناشی از پایین بودن pH
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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��کالت ناش��ی از باال بودن  pHمی توان به رس��وبگذاری،کاهش کارآیی کلر ،ابری شدن آب و

تحریک چش��م و پوس��ت شناگران را نام برد .اندازه گیری آن توس��ط کیت های مخصوص به روش
رنگ سنجی و با استفاده از معرف فنل رد و در آزمایشگاه از روش الکترود توسط دستگاه  pHسنج

صورت می گیرد.

قلیائیت ،توانائی آب در خنثی س��ازی یون های] [H+یا اسید می باشد .عوامل ایجاد کننده قلیائیت در
آبهای طبیعی معموالً ،کربنات ،بیکربنات و هیدروکس��یل هس��تند .این عوامل ممکن است به  5حالت
قلیائی��ت  HCO-3، CO3 - 2 + HCO-3 -، CO-2 3، CO3 - 2 + OH- ،OH-در آب وج��ود

داش��ته باشند .میزان قلیائیت توصیه شده جهت آب استخرهای شنا حداقل 50و حداکثر 150میلی گرم

در لیتر  CaCO3می باش��د .ميزان قليائيت مطلوب بين  80تا 100ميلي گرم در ليتر مي باش��د.چنانچه
 pHآب استخر از  7/4کمتر و ميزان قليائيت نيز از حد معيني پايين 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 يا بي کربنات مي افزايند .چنانچه  pHآب استخر از  7/6بيشتر شده و قليائيت نيز از حد معيني
فراتر رود به معني قليائي شدن آب استخر خواهد بود که در اين صورت با افزايش اسيد بصورت چند

مرحله اي و با دقت و در فواصل دو س��اعت يکبار س��عي مي کنند آن را تعديل دهند افزايش  1تا 4

گرم اس��يد در هر متر مکعب براي کاهش قليائيت  1تا  1/5گرم بي کربنات س��ديم براي خنثي سازي
وضعيت اسيدي با توجه به دامنه  pHمطلوب ،توصيه شده است .مثال چنانچه قليائيت آب استخري با

حجم  1000مترمکعب در حدود  200ميلي گرم در ليتر باشد براي کاهش آن مي توان مقدار  3/5ليتر

کلريدريک با درجه خوراکي (مورياتيک اس��يد) را در ساعات توقف کار استخر و در نقاط مختلف
به آب آن اضافه نمود و پس از يك ساعت  pHو قليائيت را کنترل نمود.

مش��کالت ناش��ی از قلیائیت کم pHپائین ،خورندگی ،ایجاد لک و رنگ و مشکالت ناشی از قلیائیت

زیاد pH ،باال ،رسوب گذاری و کدر شدن آب استخر(حالت ابری) می باشد .کلر به شکل ترکیبی اسید
هیپوکلرو و اسید هیپوکلریک با قلیائیت در آب به نسبت یک قسمت کلر به  1/2قسمت قلیائیت واکنش

نش��ان می ده��د .کاهش قلیائیت با افزودن  1/2میلی گرم در لیتر کربنات کلس��یم جب��ران می گردد .از
طرف دیگر با عمل کلر زنی به آب استخر با هیپوکلریت کلسیم و یا دیگر ترکیبات قلیائیت افزایش پیدا

می کند .برای افزودن قلیائیت تا حد  10میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم در حدود  700گرم بیکربنات
سدیم به  40مترمکعب آب باید افزود .عمده اثرات ميزان قليائيت در شكل زیر آورده شده است.
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شكل  :2داليل اصلي نياز به كنترل ميزان قليائيت
مي��زان قليائيت نبايد هيچگاه كمتر از 80 ppmش��ود .براي افزايش دادن مي��زان قليائيت بايد به آب

اس��تخر بي كربنات س��ديم اضافه كرد  .و براي كاه��ش دادن ميزان قليائيت بايد از اس��يد مورياتيك
استفاده نمود .بنابر این برای تنظيم ميزان قليائيت موارد ذیل ضروری است:

· ب��راي افزاي��ش  10ميلي گ��رم بر ليتر قليائيت يك اس��تخر با حجم تقريب��ي  38000ليتر 680 ،گرم

كربنات سديم Na2CO3يا جوش شيرين به آب اضافه نماييد.

· ب��راي كاه��ش ميزان قليائيت ت��ا  12ميلي گرم بر ليتر ،حدودا نيم ليتر اس��يد مورياتيك را به حدود

 16000ليتر آب استخر اضافه نماييد(و یا  4/7لیتر بي سولفات سديم )NaHSO4

 -29هدايت الكتريكي ()EC

هداي��ت الكتريكي 1توانايي عبور دادن جريان الكتريس��يته در يك محل��ول را بيان ميكند EC .يك

شاخص براي تعيين ميزان امالح محلول ،در نمونههاي آبي است و مقدار آن با مقدار جامدات محلول
)1 -Electrical conductivity(EC
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در نمونة متناس��ب است .هر چه ميزان  1 TDSيا كل جامدات محلول در آب باال باشد ميزان  ECنيز

باال ميرود و رسانايي آب براي جريان الكتريسيته بيشتر خواهد بود.

 -30سختی آ ب

سختی آب ناشی از کاتیون های چند ظرفیتی در آب بخصوص کلسیم و منیزیم می باشد .پدیده ای که
باعث رسوب صابون و رسوب در تاسیسات حرارتی می نماید می گردد .که بر اساس میلی گرم در لیتر

بر حسب کربنات کلسیم اعالم می شود .سختی آب شامل سختی کل( اندازه گیری با استفاده از روش
حجمی یا تیتراس��یون با محلول  EDTAو معرف اریوکروم بالک تی ) ،س��ختی کلسیم(تیتراس��یون با

محلول  EDTAو معرف موراکساید ،شاخص اشباع یا پایداری در استخر) ،سختی منیزیم،سختی موقت

یا کربناته(کربنات و بیکربنات کلسیم که در اثر حرارت از بین می رود) ،سختی دائم یا غیرکربناته(که در
اثر حرارت از بین نمی رود) می باش��د .محدوده سختی توصیه شده برای آب استخرهای شنا 300-200

میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم است .مشکالت ناشی از سختی کم شامل خورندگی ،تحریک
پوس��ت ،لکه دار شدن و مشکالت ناشی از سختی باال شامل رسوبگذاری ،حالت ابری شدن آب استخر

می باشد .افزودن مواد شیمیایی به آب استخر سبب تغییر خصوصیات شیمیایی می شود.

س��ختي ناش��ي از كلس��يم معم��وال 70درصد مجم��وع س��ختي آب در نظ��ر گرفته مي ش��ود .براي

كاهش 11ميلي گرم بر ليتر از ميزان س��ختي آب 450،گرم كلريد كلس��يم را به  38000ليتر از آب

استخر اضافه می نمايند .كلريد كلسيم را كم كم به آب استخر اضافه نماييد .همچنين براي رقيق كردن

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

 -31ويژگيهاي فيزيكي

مش��خصه های فیزیکی آب استخرهای ش��نا که اغلب به عنوان مشخصه های ظاهری نیز ذکر می شود
بسیار مهم می باشد .زیرا این خصوصیات معموالً بطور مستقیم توسط استفاده کنندگان از استخر قابل
تشخیص می باشد.

 -1-31درج�ه حرارت :2دما بر روي بس��ياري از واكنشهاي ش��يميايي كه در سيس��تمهاي طبيعي
1- Total Dissolved Solids
2- Temperature
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انج��ام ميگيرند اثر ميگذارد همچنين دم��ا داراي اثر قابل مالحظهاي بر روي حالليت گازها در آب
مي باش��د .درجه حرارت باال روي قدرت گندزداها اثر دارد .يعني گندزداها معموال" در دماي باالتر در

استخرهای سرپوشیده شنا فعالتر هستند  ،مطلوب است که دمای آب و هوای استخر کنترل گردد .درجه
حرارت آب اس��تخر نبايد بيش از  29درجه سانتي گراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر نبايد

بيش از  4درجه گرم تر يا  2درجه س��ردتر از آب اس��تخر باشد .مناسب ترين درجه حرارت براي هواي
پيرامون اس��تخر  3درجه س��انتیگراد ( 5درجه فارینهایت)گرمتر از آب آن اس��ت .دمای آب پیشنهادی

برای اس��تفاده عموم  27درجه س��انتیگراد(80درجه فارینهایت) 24-23،درجه س��انتیگراد(76-74درجه

فارینهایت) مطلوب و  28-26درجه س��انتیگراد(82-78درجه فارینهایت)ایده ال می باش��د .استخر های
روب��از در آب و ه��وای گرم نیاز به چرخ��ش دادن آب یا افزودن مقادیر زی��ادی یخ برای جلوگیری از
گرم شدن زیاد آب دارد .هوادهی باعث کاهش دمای استخر به میزان  6-3درجه سانتیگراد(10-5درجه

فارینهایت )می گردد .همچنین از آب سرد نیز برای این عمل می توان استفاده نمود .حمام و شنا در آب
گرم (  40درجه فارینهایت) باعث ناتوانی و ضعف و مشکالت تنفسی در مدت زمان کوتاه در کمتر از

 10دقیقه در فرد خواهد شد .برای اندازه گیری دمای آب از دماسنج استفاده می شود .دماسنج را در زیر
سطح آب در عمق حدود50 - 40سانتی متری داخل آب فرو برده و دمای آب را اندازه گیری می نمایند.

 -2-31ش�فافيت 1آب استخر :شفافیت آب استخر از مهمترین ویژگی های ظاهری آب استخرهای

ش��نا می باشد و از اهمیت 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 كه

از اس��تخر اس��تفاده مي ش��ود آب آن بايد صاف و زالل باش��د تا حدي كه بتوان يك صفحه سياه 2به

قطر  6اينچ ( 15س��انتي متر) در زمينه س��فيدكف اس��تخر در نقطه عميق و به فاصله  9متر از هر طرف
مش��اهده کرد .اين آزمايش حداقل پاكي آب استخر محسوب مي شود و چنانچه آب با سيستم صافی
تحت فش��ار يا انواع ديگر تصفيه ش��ود بايد آب آن خيلي صاف تر و زالل تر باش��د .صافي و شفافيت

آب اس��تخر به زيبايي آن نيز مي افزايد .بنابر این بهتر اس��ت کیفیت آبی که مورد استفاده استخر قرار

می گیرد از منابع مطمئن شهری باشد.از عوامل ایجاد کننده کدورت می توان به فیلتراسیون نامناسب،
زیاد بودن قلیائیت،ایجاد رنگ،ذرات معلق موجود در آب یا توسط استفاده کنندگان که وارد استخر

می ش��ود را نام برد که باعث کاهش ش��فافیت آب می ش��ود .برای اندازه گیری کدورت از دستگاه
1 - Clarity
2 - Secchi Disc
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کدورت س��نج استفاده می شود .اساس اندازه گیری کدورت در این دستگاه تفرق نور توسط عوامل

ایجاد کننده کدورت می باش��د .که برای رفع مش��کل ،بایستی نس��بت به کنترل عوامل یاد شده توجه
نمود .برای اندازه گیری ش��فافیت آب از دس��تگاه کدورت سنج که بر اساس تفرق نور عمل می کند
استفاده می کنند.

 -3-31رنگ :1رنگ از خصوصیات ظاهری مهم در آب اس��تخر به شمار می آید .رنگ ممکن است

ناش��ی از آهن که به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای یا منگنز به رنگ قهوه ای متمایل به س��یاه و یا رنگ
س��بز ناش��ی از خوردگی مس در آب ایجاد شود .جلبک ها نیز با رشد شان سبب تغییر رنگ به سبز یا

قهوه ای می گردند .حذف رنگ از ضروریات مهم مدیریت اس��تخر ها می باشد،که از نظر مقبولیت،
براي ش��ناگران از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت .دترجنت ها بعنوان عوامل فعال سطحی در ایجاد
کف و کاهش کیفیت آب می باشد و روغن های معدنی نیز نباید در محیط استخر وجود داشته باشند،
زيرا محیط نامناس��ب در سطح اس��تخر ها ايجاد خواهند نمود .آب رنگي از لحاظ زيبايي براي عموم
مردم قابل قبول نيست .بنابر این بهتراست اين موضوع دراستخر ،مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

 -4-31طعم و بوي آب اس�تخر :از آنجا كه احس��اس طعم و بو غالباً به يكديگر مربوط هستند غالباً

م��وادي كه در داخل آب ايجاد بو ميكنند ،تقريباً هميش��ه ايجاد طع��م نيز مينمايند و نیز (عكس اين
مطل��ب) مواد معدني زيادي وجود دارند كه ايجاد طعم ميكنند ولي به هيچ وجه توليد بو نمينمايند.
بعنوان مثال درصورتي که عوامل غيرفراري مانند کلرورس��ديم با تاثير روي طعم آب هيچگونه اثري

ب��ر روي بوي آن ندارد ،عوامل مختلفي در ايج��اد طعم و بو ازجمله تجزيه گياهان آبزي ،محصوالت
حاص��ل ازکلرينه کردن آب و ...موثر هس��تند .از نظ��ر مصرف كنندگان ،طعم و بو بداليل روش��ني
ناخوش��ايند می باش��د .از آن جا كه آب همواره به عنوان مادهاي بيطعم و بو شناخته شده است چنين

تصور ميكند كه مزه و بو همراه با آلودگي هس��تند از اين رو ترجيح می دهد كه از آب استخر هايي
بدون طعم و بيبو استفاده كند حتي اگر چنين آبي تندرستي وي را به خطر نيندازد.

 -32گندزدائی و سالم سازی آب استخر از نظر میکروبی

مقص��ود از گندزداي��ي آب اس��تخر ,از بين بردن عوام��ل بيماري��زا (پاتوژن) و جلوگيري از ش��يوع
1- Colour
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بیماری های قابل انتقال بوس��يله آب اس��ت و یا گندزدایی آب یک فرایند از عملیات تصفیه است که
در نتیجه آن باکتری های موجود در آب از بین می روند و مواد آلی که تامین کننده غذای باکتری ها
اس��ت اکسید می ش��وند(غیر قابل استفاده می شوند) .استخرهاي ش��نا بايد به گونه اي طراحي گردند

كه آب آنها بطور مس��تمر توسط مواد شيميايي و يا روش هاي مناسب ديگر مورد عمليات گندزدایی
قرار بگيرد و ترجيحاً فرايند كنترل ميزان مواد ش��يميايي اصلي آن نيز به صورت خودكار انجام ش��ود.
برای گندزدایی آب استخرهای شنا روش های متعددی مانند استفاده از کلر ،برم ،ید ،سیانورات های

کلره و المپ های اش��عه ماوراء بنفش) (UVاستفاده می ش��ود .گرچه گزینۀ مناسب تر که با وسعت
بیشتری کاربرد دارد کلر و تا حدودی برم می باشد .سیانورات های کلره توسط بعضی از مراجع اجازه

داده نش��ده است .استفاده از المپ های اش��عه ماورا بنفش به خاطر عدم بجا گذاشتن باقمیانده گندزدا
و تأثیر 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 بیش��تر است .اشعه ماورا بنفش همراه با پراکس��ید هیدروژن برای گندزدایی استخرهای شنا

بطور مؤثر بکار رفته اس��ت .برم به ش��کل کلرید برم با آب و آمونیاک واکنش نموده و تش��کیل برم

آمین ها را می دهد که گزارشات ارجحیت این ترکیب برای از بین بردن باکتریها و ویروس ها نسبت
به کلرآمین ها را نش��ان می دهد .بهر حال کلر ترکیب ش��یمیایی انتخابی برای گندزدایی آب اس��تخر

می باشد.کلر ممکن است به شکل گاز فشرده شده (مایع) ،محلول هیپوکلریت سدیم 5/25یا 12یا15
درصد ،یا هیپوکلریت کلسیم پودر یا قرص  65درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

يك دس��تگاه خودكار كه عمليات تزري��ق افزودني هاي الزم جهت گندزدای��ی كردن آب را انجام

مي دهد و به راحتي قابل تنظيم ش��دن مي باش��د ،بايد در مجموعه اس��تخر قرار داش��ته باش��د .تزريق
كننده هاي دس��تگاه گندزدايي كننده بايد ساختاري كام ً
ال محكم داشته و از موادي ساخته شده باشد
كه در برابر سايش و خوردگي و اثرات شيميايي ناشي از محلول ها و بخارات گندزدايي كننده مقاوم
باش��د .همچنين نبايد به راحتي در اثر اس��تفاده مداوم و مس��تمر از كار بيافتد .تزريق كننده هاي مواد
گندزدایی كننده بايد به راحتي قابليت تميز ش��دن ،تعويض ،نصب و تعمير مجدد را داشته باشند .نوع

طراحي و س��اخت سيستم گندزدايي كننده آب بايد به گونه اي باشد كه توقف هاي سيستم را ،بويژه
هنگام قرار دادن مواد ش��يميايي و افزودني هاي م��ورد نياز در آن به حداقل زمان ممكن كاهش دهد.

تزري��ق كننده هاي م��واد گندزدايي كننده بايد داراي محافظ هايي باش��د تا در صورت بروز هرگونه
اختالل ،حادثه و يا شكس��ت در تجهيزات مربوطه امكان ورود مواد گندزدايي كننده به اس��تخر ش��نا،
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سيستم لوله كشي استخر و يا محوطه آن وجود نداشته باشد و از برگشت جريان مواد گندزدایی كننده

جلوگيري نمايد.

تزري��ق كننده ه��اي مواد گندزدایی كننده بايد قادر باش��ند م��واد مورد نياز براي گندزدایی اس��تخر
را تا10ميل��ي گ��رم بر ليتر كلر يا مواد مش��ابه آن تامين نمايد تا در ش��رايط خ��اص جهت گندزدایی

نمودن اش��باعي استخر مورد اس��تفاده قرار گيرد .در طول مدت زمان گندزدايي كردن اشباعي(سوپر
كلريناسيون) كه عموماً  1تا  4ساعت به طول مي انجامد ،نبايد هيچ شناگري در آب وارد شود.
 - 1-32كلر:1

گ سبز مايل به زرد است .استفاده از گاز كلر و تركيبات
كلر در درجه حرارت اتاق ،گاز س��مي به رن 

آن درحال حاضر عامل اصلي گندزدايي آب آشاميدني است و بیشترین مصرف را در گندزدایی آب
و فاضالب در تمام شهرهاي كشورمان دارد .در ابتدا كاربرد اين ماده ب ه آب خا م ورودي به تصفيه خانه

ي آب افزوده ميش��د و به مرور كه گندزدايي
و آب ورودي ب��ه صافيها ،تانكهاي ذخيره و لولهها 

آب مورد توجه قرارگرفت به آب خروجي از صافيها نيز كلر زده شد .كلر و تركيبات آن خيلي زياد
براي گندزدايي آب های آشاميدني ،بمخصوص در آمريكا ،بكار ميرود هنگامي كه كلرزني بخوبي
ي نابود ساختن ارگانيسمهاي بيماريزا ،ضمنا
شناخت ه و بكاررود ،روشي است عملي ،بيخطر و مؤثر برا 

براي كنترل و اكسيداس��يون آهن ،منگنز و هيدروژن سولفوره و كنترل مزه ،بوها و رنگها وتودههاي

شناور موجودات زنده مؤثر است.

از جمله این ترکیبات هیپوکلریت س��دیم و کلس��یم ،کلرآمین ها که در اثر واکنش کلر با آمونیاک
تولید می شود ،دی اکسید کلرو کمپلکس های مولد کلر نظیر سیانورات های کلره شده است.

Cl2 + H2O → HOCL + HCL
HOCL →OCL‾ + H+
متداول ترين 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 ترکیبات آن از سال  1908به

عنوان یک ماده گندزدا جهت مصارف آب مطرح ش��د .ایاالت متحده آمریکا از اولین 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 بدلیل ارزان بودن آن در ایران رواج دارد .ولی این روش بدلیل معایب

و مشکالتی که دارد بمرور زمان کنار گذاشته می شود.واکنش شیمیایی کلر با آب به قرار ذیل است.
Cl 2 + H 2 o → Hocl + Hcl
Hocl ↔ ocl + H +

 -1-1-32مهمترين اهداف کلريناسيون و نقش كلر و مشتقات آن در تأسيسات آب:
 -1گندزدائي

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

 -4حذف هيدروژن سولفيد

 -5كاهش و حذف غلظت آهن  ،منگنز و س��ولفید هیدروژن در نقطه شكس��ت و حذف آمونیاک و
سایر مواد آلی ازت دار حذف رنگ آب

 -6کنترل لجن و كنترل رشد پالنكتون هاي منابع نگهداري آب
 -7کنترل باکتري هاي کاهش دهنده آهن ،منگنز و سولفات
 -8كاهش بار ميكروب هاي صافيها
 -9كسيداسيون مواد آلي

 -10عامل اکسید کننده در کنترل و كاهش بو و مزه

ي داش��ته و
ت باكتريكش خيليزياد 
ي كم خاصي 
 -11ی��ک میکروب کش موثر ،كل��ر در غلظتها 
بعالوه س��رعت گندزدايي با كلر بخصوص در تصفيه آب در جايي ك ه آب تصفيه شده را براي مدتي

در حدود چند ساعت تا چند روز ذخيره مينمائيم ،كافي است .همچنین كلر باقيمانده در آب ،از رشد
مجدد باکتری ها در آب تصفيه شد ه ممانعت مينمايد.

 -12كمك به جداسازي چربي ها

 -13حذف مواد رنگی و رنگ آب

 -14كنترل اذيت و آزار مگسهاي صافي
 -15پاكسازي سنگهاي سيستم هوازي

 -16كنترل تشكيل تودههاي لزجي ژالتيني در برج خنك كننده
 -17كمك در كنترل كف هضم كنندهها
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ب خروجي و كاهش  99-98درصد ميكروب ها
 -18گندزدايي فاضال 
 -19عامل كمكي در انعقاد ذراتو کواگوالسیون

 -20دسترسی آسان به ترکیبات هیپوکلریت سدیم و کلسیم
 -21داشتن باقیمانده در آب

 -22نگهداری کیفیت سالم آب در سیستم توزیع

 -23در مقادیر زیاد قابل تامین بوده و برای اسخرهای بزرگ راه حلی عملی ارائه می دهد.
 -24کنترل باکتریهای کاهش دهنده آهن ،منگنز و سولفات

عامل کمکی در انعقاد (ته نش��ین کننده) ذرات معلق گندزدائی آب به معنی نابود س��اختن و غیرفعال
کردن پاتوژن ها و سایر ارگانیسم های ریز در آن است.

 -2-1-32مقايسه كارآيي گندزداها:
مقايس��ه ضري��ب كارآي��ي گندزداه��ا از بي��ن HOCl، ClO2 ،O3و كلرآمي��ن بص��ورت زير در
 pH = 6/8-7پيشنهاد گرديده است:

O3 > ClO2 > HOCl > NHCl2 > OCl > NH2Cl

اسيد هيپوكلرو در مقايسه با ساير گندزداها از نظر حذف ويروس ،كيست آميبها و اسپور باکتری ها

ت نسبت بهاسيد هيپوكلرو كمتر مؤثر
از جمله ازن و دي اكس��يد كلر كمتر مؤثر اس��ت .يون هيپوكلري 

اس��ت و قدرت گندزدايي منوكلرآمين با فاكتور زمان رابطهمس��تقيمي دارد .اسيد هيپوكلرو ،يكي از
دو نوع كلر باقيمانده ،مؤثرترين عامل گندزدا در دس��ترس اس��ت .در صورتي كه اثر گندزدايي يون

هيپوكلريت يك صدم اسيد هيپوكلرو است (جدول .)6

جدول  :6تخمين كارآيي انواع كلر باقيمانده
ﻧﻮ�

ﻓﺮﻣﻮ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻛﺎ��ﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ �� ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ HOCL

ﻳﻮ� ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ

HOCL
OCL-

1/100

ﺗﺮ� ﻛﻠﺮ �ﻣﻴﻦ

NCL

+

NHCL

1/80

NH2 CL

1/150

�ﺳﻴﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮ�

�� ﻛﻠﺮ �ﻣﻴﻦ
ﻣﻨﻮﻛﻠﺮ �ﻣﻴﻦ

3
2

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

1
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· تعداد ارگانيزم ها:
بنابرای��ن اگر مقدار کلر جهت گندزدائی به حد لزوم مصرف نش��ود گندزدائ��ی ناقص خواهد بود و

چنانچه در آب میکروب های اسپوردار وجود داشته باشد از بین نمی روند .در موقع وجود باکتری های
اس��پوردار در آب باید زمان تماس 1را افزایش داد تا کلر بتواند روی اس��پورها تاثیر خوبی داشته باشد.

جدول  7مدت زمان الزم برای حذف  99تا100درصد میکروارگانیسم ها بوسیله کلر را نشان می دهد.
جدول  : 7مدت زمان الزم برای حذف 99تا100درصد میکروارگانیسم ها با کلر
ﮔﻮﻧﻪ

pH

��ﺟﻪ ﺣﺮ���

ﻣﺤﺪ��� ﻛﻠﺮ

�ﻣﺎ�

�ﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ

 < 60ﺛﺎﻧﻴﻪ

�ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﻛﻮ� �ﺋﻮ���

 60ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ

 60ﺛﺎﻧﻴﻪ

��ﻧﻮ�ﻳﺮ��3

7

25

/12-/08

 <16ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻛﻮﻛﺴﺎﻛﻲ �ﻳﺮ��

 240ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻛﻴﺴﺖ �ﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﺘﻴﻜﺎ

� 150ﻗﻴﻘﻪ

�ﺳﭙﻮ� ﺑﺎﺳﻴﻞ �ﻧﺘﺮ�ﻛﺲ

� 360ﻗﻴﻘﻪ

�ﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ

 <60ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ

 <60ﺛﺎﻧﻴﻪ
 22ﺛﺎﻧﻴﻪ

��ﻧﻮ�ﻳﺮ��3
7

4

/08-/1

ﻛﻮﻛﺴﺎﻛﻲ �ﻳﺮ��

� 40ﻗﻴﻘﻪ

ﻛﻴﺴﺖ �ﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﺘﻴﻜﺎ

� 630ﻗﻴﻘﻪ

�ﺳﭙﻮ� ﺑﺎﺳﻴﻞ �ﻧﺘﺮ�ﻛﺲ

24ﺳﺎﻋﺖ

�ﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ

8/5

25

ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ

8/5

25

��ﻧﻮ�ﻳﺮ��3

9

25

 130ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻛﻮﻛﺴﺎﻛﻲ �ﻳﺮ��

9

25

� 10ﻗﻴﻘﻪ

 180ﺛﺎﻧﻴﻪ
 180ﺛﺎﻧﻴﻪ
/14-/08

�ﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ

8/5

4

/14

 300ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ

9/8

4

/4

� 10ﻗﻴﻘﻪ

��ﻧﻮ�ﻳﺮ��3

9

4

/14

 130ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻛﻮﻛﺴﺎﻛﻲ �ﻳﺮ��

9

4

1

�45ﻗﻴﻘﻪ
1- Contact Time
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 -4كل�ر باقيمانده آب اس�تخر :آب اس��تخر باید به دفعات مورد آزمایش ب��رای تعیین کلر آزاد

باقیمانده قرار گیرد و نمونه ها بایستی از قسمت کم عمق و عمیق استخر برداشته شود و میزان کلر آزاد
و باقیمانده در مواقع عادي كلر آزاد و باقي مانده در آب بستگي زيادي به  pH= 6/7-2/7آب دارد.

ول��ی اغلب در عمل کلر باقیمانده آزاد  1تا  3میلی گرم در لیتر نیاز می باش��د .جدول  8كلر باقيمانده
آب ب��راي  100درصد نابودي عوامل بيماريزا و جدول  9توزیع کلرآمین ها به عنوان تابعی از  pHرا
نشان می دهد.

جدول  8كلر باقيمانده آب براي  100درصد نابودي عوامل بيماريزا
��ﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ �� ﺻﻔﺮ ﺗﺎ �� 20ﺟﻪ
ﺷﻤﺎ��

pH

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ��
)HOCL(1

ﭘﺲ �� �� �ﻗﻴﻘﻪ
HOCL mg/l

ﭘﺲ �� � 60ﻗﻴﻘﻪ
 mg/lﻛﻠﺮ ﻣﺮﻛﺐ

OCL-

1

6

97-98

2-3

0/2

1

2

7

75-83

17-25

0/2

1/5

3

7/2

74-62

26-38

-

-

4

7/3

68-57

32-43

-

-

5

7/3

64-52

36-48

-

-

6

7/5

58-47

42-53

-

-

7

7/6

53-42

47-58

-

-

8

7/7

46-37

54-63

-

-

9

7/8

40-32

60-68

-

-

10

8/-

32-23

68-77

0/4

1/8

11

9/-

5-3

95-97

0/8

>3

12

10

0

100

0/8

>3

اس��تخرها داراي دس��تگاه كلرزني اتوماتيك بوده و آب را با کلر گندزدايي می كنند .همان طور که
برای مصارف آب جهت ش��رب اس��تانداردهایی در نظر گرفته می شود ،جهت استخرهای شنا نیز این

اس��تانداردها رعایت می شود .خواص شيميايي و باكتريولوژيكي آب استخر بايد با استانداردهاي ملي
تطبيق نمايد ومورد تاييد مسئولين ذيربط بهداشتي باشد .در آزمايش باكتريولوژي آب استخر ميزان و
تعداد باكتري هاي شاخص نبايد از حد استاندارد بيشتر باشد.
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جدول  :9توزیع کلرآمین ها به عنوان تابعی از pH
NHCl2
��ﺻﺪ

pH

NH2Cl
��ﺻﺪ

5

16

84

6

38

62

7

60

35

8

80

10

9

94

6

الزم به توضیح اس��ت که کنترل کیفیت میکروبی آب استخرهای ش��نا از مهمترین عوامل در استفاده

از اس��تخرهای شنا می باشد .اکثر میکروارگانیس��م ها که از ترشحات دهان ،بینی ،پوست و دفع ادرار
ش��ناگران خارج می ش��وند در فرایند تصفیه حذف می ش��وند .جهت پایش و کنترل آب اس��تخر از

میکروارگانیس��م های ش��اخص کلیفرم هاي گرماپاي ،ش��مارش بش��قابی ،اس��تافیلوکوک آرئوس،

س��ودوموناس آئروژینوس)اس��تفاده می نمایند .نمون��ه ها پس از جمع آوری حداق��ل هفته ای یکبار

مطابق با دس��تورالعمل اس��تاندارد م��ورد آزمایش قرار گیرد .عالوه بر کنت��رل کیفیت میکروبی آب
اس��تخر ش��نا وجود میکروارگانیسم های مزاحم همانند رش��د جلبک ها که در ایجاد کدورت ،رنگ
و بو دخالت دارند باید مورد توجه قرار گیرد .که با س��وپر کلریناس��یون می توان در کنترل آن اقدام

نمود .باکتری های ش��اخص آلودگی آب اس��تخر عمدتا کلیفرم های مقاوم به حرارت و باكتري هاي
هتروتروف می باش��د ولی س��ایر میکروارگانیسم ها شامل س��ودوموناس آئروژینوزا ،استافيلوكوك،
لژيونال ،اس��ترپتوکوک های مدفوع��ی و مایکوباکتریوم مورنیوم(عامل عفونت پوس��تی)،نيز از جمله

باكتري هايي مي باشند كه در شرايط خاص و بروز اپيدمي بيماريهاي منتقله از آب استخر بايد بررسي
شوند.

 - 3-1-32عوارض کلر در استخرهای شنا:
اهميت آب در س�لامت جامعه و كاربردهاي مختلف آن از جمله (آش��اميدني ،صنعتي ،ش��نا) س��بب
گرديده كه استخرهاي شنا بصورت يك مركز تفريحي مورد استفاده آحاد جامعه قرار مي گيرد و با
توجه به موقعيت جغرافيايي كش��ور و قرار گرفتن ايران در منطقه گرم و نيمه خش��ك ،استخرهاي شنا
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روز به روز محبوبيت بيشتري بين مردم كسب ميكنند و عده زيادي از مردم روزانه از استخرهاي شنا

اس��تفاده ميكنند .بنابراين آب استخرها بايس��تي از لحاظ عوامل فيزيكي ،شيميايي از جمله ميزان كلر
باقيمانده ،ميزان  pHو انجام آزمايشات ميكروبيولوژيكي توسط معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي
علوم پزش��كي و سازمان هاي مربوطه مورد كنترل دقيق قرار گيرند تا خطري از هر نظر متوجه استفاده
كنندگان نشود .در غير اين صورت ممكن است نتايج نامطلوبي براي جامعه بوجود آيد.

از آنجايي كه كلر از يك سو داراي خطراتي براي چشم ها و دستگاه تنفسي مي باشد و از سوي ديگر

با اجزا س��ازه اي استخر و ديگر تجهيزات آن تركيب شده به آن صدمه و آسيب مي رساند و همچنين
داراي بو و مزه نامطبوعي اس��ت ،بايد با كمال دقت مورد اس��تفاده قرارگيرد.با توجه به اثرات س��ويي

كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد ،در استخرهاي سرپوشيده بايد از
تجهيزات مناس��ب تهويه به منظور تخليه هواي داخل س��الن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد

ش��ده از آب استخر مي باشد ،استفاده ش��ود.عالوه بر گاز كلر ،1مش��تقات كلر( هيپوكلريت سديم و

هيپوكلريت كلسيم) نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند.

تحریک و س��وزش چشم ممکن است در اثر ش��نای طوالنی در آب با  pH= 7همراه با کلر ترکیبی

باقیمان��ده کلر آمین ها یا ت��ری کلرید نیتروژن اتفاق افت��د pH= 5/6-3/8.می تواند برای یک دوره

زمانی کوتاه تحمل گردد که این بخاطر ظرفیت باالی بافری اش��ک چش��م می باش��د .احتماال pHبا
ً7/5تا 7/6برای به حداقل رساندن تحریک و سوزش چشم به همراه کلر آزاد باقیمانده  /6میلی گرم در
لیتر برای گندزدایی مطلوب کافی می باش��د .در صورتیکه pHباالتر از 7/6نیازمند کلرآزاد باقیمانده

برابر  1میلی گرم در لیتر با قدرت گندزدایی مشابه می باشد PHآب استخر باید کمتر از  8نگه داشته

شود ،چون مقدار کلر فعال موجود با افزایش  PHبشدت کاهش می یابد.

· ش��نای طوالنی در آب کلرینه و در  pH=7/4باعث س��وزش چش��م ،ولی pH= 6/5-8/3به علت

بافری بودن اش��ک چش��م،آب کلرینه برای یک مدت طوالنی قابل تحمل و در pH= 6/7-5/7اگر
میزان کلر باقیمانده آزاد  /6میلی گرم در لیتر باشد سوزش چشم به همراه نخواهد داشت.

· مقدار كلر باقيمانده براي آب اس��تخرها در ش��رايط عادي و غير اپيدمي در منابع جهاني واستاندارد
ملي حداقل  1میلی گرم در لیتر و حداكثر  3میلی گرم در لیتر پيش��نهاد ش��ده اس��ت و چنانچه مقدار

 -1نظر به اينكه گاز كلر بسيار سمي است وتنفس مستقيم آن فوق العاده خطرناك است اتاق تزريق كلر بايد شرايط
استاندارد مندرج در استاندارد ملي  11203را دارا باشد وترجيحا بهتر است در استخر از گاز كلر استفاده نشود.
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كل��ر باقيمانده فعال در آب اس��تخر در حد فاصل  2-3میلی گرم در لیتر باش��د محيط زندگي غالب
موجودات ريزه ذره بيني از بين خواهد رفت .و در آب اس��تخر حفظ  pHزیر  8ضروری اس��ت زیرا

مق��دار کلر فعال موجود ،با افزایش pHبه مقدار زیادی کاهش پیدا می کند بطوریکه درpH= 8/5

حدود  8درصد کلر بصورت HOCLمی باشد.

· مشكالت ناشي از پايين بودن  pHدر استخرها ،خوردگي ،كاهش كلر ،ايجاد لكه وتحريك پوست
و چشم مي باشد.

· وجود قارچ هاي غير درماتوفيت ش��امل :آسپرژيلوس ،فرميگاتوس ،آسپيرژيلوس نيجر ،پني سليوم،

مركوركالدوس��پوريوم و قارچ هاي درماتوفيت ش��امل ايپ��در موفايتون فلوك��وزوم ،تريكافاريتون،
وركوزوم ،تريكوفاريتون منتاگروفايتس را از آب استخرها جدا كردهاند.

· کلروفرم 1موجود در استخرهای شنای سرپوشیده ناشی از کلرزنی آب توسط هیپوکلریت سدیم ،به
عنوان یک ماده لیپوفیلیک فرار،می تواند از طریق آب وارد هوای آزاد استخر شود.

· کلرآمین ها نیز باعث ایجاد بوهای کلره ش��ده و همچنین ایجاد تحریک و س��وزش چشم می نماید.

وقتی عمل کلرزنی اضافه صورت می گیرد تمهیدات الزم برای تهویه کافی جهت تری کلرید نیتروژن

ش��کل گرفته که بد بو و خاصیت انفجاری دارد .اس��تحمام و ش��نا نیز می تواند باعث جذب پوستی و
تنفسی ترکیبات تری هالومتان ها گردد .لذا روش های جلوگیری از تولید کمتر این ترکیبات و تهویه
مناس��ب هوای محیط استخر در دفع آلوده کننده های بیولوژیکی بویژه این ترکیبات از اهمیت زیادی
برخوردار است.

از اسید سیانوریک همراه با کلرزنی یا به شکل ایزوسیانورات کلر برای پایداری کلر باقیمانده استفاده

می ش��ود .رقیق سازی یا جایگزینی آب وقتی غلظت س��یانورات از 100میلی گرم در لیتر بیشتر گردد

الزم است .کلر باقیمانده ترکیبی یک گندزدای با اثر کند می باشد و در باکتری کشی استخرهای شنا

تأثیر بس��یار کمی دارد .کلرزنی آب حاوی آهن )به ش��کل 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.

 -2-32ازن:
امروزه ازن جایگزین مناس��بی برای هیپوکلریت ها می باش��د ،چون به سرعت به اکسیژن تجزیه شده
1- CHCL3
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وباقی ماندهای به جا نمی گذارد .ازن از نقطه نظر دینامیکی و س��ینیتیکی یک اکس��ید کننده قوی به

شمار می رود .از ازن نيز براي گندزدایی كردن آب استخرها استفاده می شود .گاز ازن به طور وسیعی
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:

  -1قدرت گند زدائي باال:خواص ويروس كشی و باكتری كشی عالی دارد.خصوصيات ميكروب كشي
ازن بيانگر پتانسيل باالي اكسيد اسيون آن مي باشد .تحقيقات نشان مي دهد كه گندزدائي توسط ازن

حاص��ل اثر مس��تقيم آن بر باکت��ری ها و تجزيه ديواره س��لولي باکتری ها مي باش��د.كه از اين نظر با
مكانيس��م عم��ل كلر در فرايند گندزدائي متفاوت اس��ت .با توجه به قدرت ب��االي گندزدائي ازن در

مقايسه با كلر و ساير گندزداها ،زمان كمتري جهت تكميل فرايند گندزدائي نياز مي باشد .جدول10
مقایسه واکنش های مختلف ازن وکلر در آب را نشان می دهد.

جدول :10مقایسه واکنش های مختلف ازن وکلر در آب
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 -2ازن به عنوان يك اكسيد كننده قوي:

ازن مصارف زيادي در تصفيه آب آش��اميدني واس��تخر از قبيل كنترل طعم و بو كنترل رنگ و حذف

آهن و منگنز عالوه بر گندزدائي دارد .قدرت اين اكس��يد كننده در شفاف سازي منابع آب با كيفيت
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پائي��ن مانند آب هاي بازيافتي مهم مي باش��د .ازن مواد معدني را بطور كامل اكس��يد نموده و موجب

ته نشيني و حذف آنها مي گردد.

ازن > دی اکسید کلر > اسید هیپو کلرو > یون هیپو کلریت > دی کلر آمین > مونو کلر آمین

 -1-2-32مزاياي کاربرد گاز ازن:
برخ��ی از م��وارد كاربرد ه��اي گاز ازن را می ت��وان گندزدایی وتصفیه آب ،تصفی��ه هوا گندزدایی

پس��اب ،صنایع غذایی ،گندزدایی آب استخرهای شنا باشفافیت بسیار 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 تزريق به آب باعث حذف جلبك ها و انگل ها مي گردد همچنين به حذف برخي از عناصر
مانند آهن ،منگنز و گاز هيدروژن سولفوره كمك مي كند.

· راندمان ویروس کش��ی ،کریپتوس��پریدیم و ژیاردیا ازن نس��بت به کلر،کلرامین و دی اکسید کلر

بیش��تر اس��ت .قدرت باكتری كش��ي در ازن در مقايس��ه بابعضي گندزداهای قوی 25 :برابر بيشتر از
2500،HOCLبرابر بيشتر از  5000 ،OCLبرابر بيشتر از  NH 2CLمی باشد.

• ميل تركيبي ش��ديد ازن براي اكس��يد كردن ،انتخابي نيست از اين رو همه ناخالصيهاي موجود در

آب ،چه مضر و چه بيخطر ،توسط ازن اكسيده مي شوند .به همين خاطر مصرف ازن مورد نياز بدون
ب بستگي دارد .از اين رو ممكن است هزين ه ازن
توجه به درجه آلودگي از ديد بهداشتي ،به كيفيت آ 
ي از باكتري هاي بيماريزا كه در برابر
زني براي بعضي ازآبها كامال غيراقتصادي باش��د .حتي بعض 

كلرزنيمقاومت ميكنند ،با ازن به راحتي از بين ميروند.

ث محصوالت با بوي ناخوش��ايند چون كلروفنل و يا تركيبات مضر مانند
· بعالوه اس��تفاده از ازن باع 
تركيبات آلي كلرين ه نميشود .از اين رو ازن گندزدايي ايدهآل برايآب و فاضالب می باشد.

· عدم سميت زايي براي گياهان آبزي

· بهبود بخشيدن به وضعيت فلوكوالسيون و افزايش راندامان فيلتر اسيون (حدود  50در صد)

· كاهش مؤثر در تش��كيل  THMقبل از كلرزني نهايي و اكسيداس��يون ساير تركيبات توليد كننده
رنگ ،مزه و بو

• دوز مورد نياز جهت گندزدايي 1تا2میلی گرم در لیتر

ت جانبي روي سالمت انساندارد).
· محدود بودن تعداد محصوالت فرعي (آلدئيد كه اثرا 
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ش غلظت اكسيژن در محلول پساب نهايي
· افزاي 

· باقيمانده سمي مقاوم ندارد(.عدم وجود باقيمانده سمي مقاوم در آب)
· تحت تأثير pHو آمونياك محیط قرار نمی گیرد.

ل ميكند)
ل از زما ن عم 
ش كليفرمها مستق 
ي (كاه 
ي قو 
· افزايش راندمان گندزدائي بدلیل یک گندزداي 
· كاهش مقادير رنگ ،طعم و بو به ميزان قابل توجه
· افزایش فرایند زالل سازی و حذف کدورت

· فرآيند گندزدائی توسط گاز ازن در زمان هاي تماس كوتاه صورت می گيرد.
· یکی از گندزداهای موثر در مدت زمان خیلی کوتاه
· حذف آهن و منكنز ،سورفاكتانتها ،سولفيت

· كاهش زمان مورد نياز براي تشكيل فلوك ولخته سازي

· اكس��يژن محلول حاصل از گندزدائی ازن همچنين كيفيت پس��اب فاضالب ها از نظر (رنگ ،بو و
كدورت) خوب است.

· كاهش مواد شيميائي مورد نياز براي فرايند انعقاد

· در صورت تجزیه ماحصل تجزیه اکسیژن محلول است

· مشكالت ايمنی در رابطه با حمل و نقل و ذخيره گاز ازن در مقايسه با گاز كلر کمتر است.
· كاهش لجن حاصل از بك واش فيلتر

· در غیاب یون برمید،ترکیبات محصوالت جانبی گندزداها تشکیل نمی شود.

· ازن به عنوان قویترین و موثرترین میکروب کش در صنعت تصفیه آب معرفی شده است.

· پتانس��یل اکس��ید کنندگی با ازن حدودا  2برابر بیشتر از کلر اس��ت 2/07( ،در مقایسه با  1/49ولت
برای اسید هیپوکلرو)

· قدرت ازن در نابودسازی ویروس ها و کیست ها به مراتب بیشتر از کلر باقیمانده آزاد است.

· غیر فعال سازی کیست های ژیاردیا با ازن به آسانی امکان پذیر است .و از این نقطه نظر باید گفت

حاصلضرب غلظت زمان تماس ( )CTبراي ازن بسیار کمتر است تا برای کلر ( غلظت ازن الزم برای
نابودی کیس��ت ها / 03تا  /48میلی گرم در لیتر اس��ت در مقایس��ه با  2میلی گرم در لیتر کلر باقیمانده
آزاد الزم برای  99/8درصد نابودی کیست ها و زمان الزم برای تاثیر ازن بسیار کوتاهتر از کلر است.
از نقطه نظر قدرت ويروس كشي نیز باید گفت تنها دی اکسید کلر در میان مواد شیمیایی قابل رقابت
با ازن بوده است .
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· ازن عالوه بر داش��تن قدرت عالی در میکروب کش��ی موجب بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب
نیز می گردد.

· سرعت بسیار باالدر نابودی باکتری های عامل بیماری برای شناگران (حدود  3125برابر)
· قدرت اکسید کنندگی بیشتری (باال) برای آالینده های آلی و معدنی موجود در آب

· نداشتن فراورده های جانبی زیان آور برای سالمت شناگران مانند التهاب چشم ،بینی ،خشکی پوست و...
· از بین بردن بوهای نامطبوع و مزه نامطبوع مواد شيميايي در سيستم
· باال بردن غلظت اکسیژن محلول آب

· عدم تغییر  PHآب استخر و کاهش نیاز به مواد شیمیایی الزم از این نقطه نظر
· کاهش کلی مصرف مواد شیمیایی تا حد 50درصد یا بیشتر

· انعقاد ذرات ریز و بهبود کیفیت ظاهری آب ،ازن با اكسيد کردن مواد معدني مانند آهن ،منگنزو ...بعنوان
یک میکروفلوکوالسیون ،بازده تصفیه استخررا افزایش داده وموجب شفافیت مضاعف آب می شود.

· قدرت کافی در نابودسازی کیست های آمیب و ژیاردیا

· ازن مش��كالت خوردگي و آس��يبهاي وارده به تأسيسات اس��تخر را كاهش می دهد و مشکالت
زیست محیطی ندارد.

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

· این گازبا تخريب سلول ميكرو ارگانيزم ها آنها را از بين می برد.

· ازن ط��ی یک فرایند منحصر بفرد بنام زوال س��لولی 1باكتري ها ،ق��ارچ ها ،ويروس ها،جلبک ها،

پروتوزئره��ا ،کپک ها و اس��پورهاي قارچي و باكتريايي را از بین می ب��رد .در این فرایند ازن ديواره
سلولي ميكروارگانيزم ها را شكسته و سيتو پالسم باكتري را حل مي كند .

· همچنين بعلت اينكه از مادة اوليه اكس��يژن توليد ش��ده در هنگام تخريب به اكسيژن محلول در آب
تبديل ميشود که این عمل نیز بر کیفیت آب استخر می افزاید.

 -2-2-32معایب کاربرد ازن:
هزينه نصب و راه اندازي باال:

· سيس��تم جديد تزريق ماده گندزدا :سيس��تم تزريق كلر براي تزريق ازن مناسب نيست چون ازن بايد
1- cell lysing

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 47

تحت فش��ار تزريق ش��ود تا مخلوط س��مي و خورنده ازن  -هوا در محيط پخش نشود .هزين ه رفع اين

مشكل در مقايسه با مشكل شماره قبلی بسيار ناچيزاست.

· ناپايداري و عدم ايجاد باقيمانده در آب :همانگونه كه ذكر شد تأثير ازن زودگذر است و تضميني

براي مقابله با آلودگيهاياحتمالي در مسير انتقال تا محل مصرف وجود ندارد.

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

· گاز ازن بيثبات بوده و در چند دقيقه ناپديد ميش��ود و باقيماندهاي در آب باقينميگذارد(ازن بر

ب بصورت ازن باقيمانده براي مدت طوالني نخواهيم داشت ).تنها اشكا ل اساسي در
خالف كلر در آ 
مصرف ازن مخارج زياد آن می باشد.

· ايجاد تركيبات جانبي مضر (اين تركيبات نسبت به تركيبات جانبي كلر از حجم وعوارض كمتري
برخوردار است)

· ازن شدیدا خورنده و سمی است

· تخریب سریع ازن در  pHو درجه حرارت های باال

 -33کنترل جلبک ها

از آنجايي که جلبک ها در اس��تخرهای ش��نا به س��رعت تکثير می گردند و گاها در اثر ميزان ثابتی

از کلرين آزاد ،جلبک ها نس��بت به اين مقدار کلر مصونيت يافته و مقاوم می ش��وند ،با رشد و تکثیر

در اس��تخر باعث ایجاد الیه های لزج و لغزنده جلبکی در دیواره ها و کف اس��تخر می گردند .رش��د

جلبک ها در استخر،کاهش شفافیت آب ،افزایش مصرف کلر ،تولید بوهای نامطبوع درآب را ،در پی
خواهد داشت .در اينصورت کف ديواره ها و يا کنج های استخر سرعت تغيير رنگ داده و نشانه هايی
از تکثير جلبک را در اس��تخر به نمايش می گذارند .اس��تفاده از سراميک مرغوب و يا پوشش مناسب

جهت نمای داخلی كاس��ه استخر در کاهش اين مشکل نقش مهمی را دارند ولی جهت جلوگيری از
تکثير و ادامه توليد مثل جلبک ها الزم اس��ت که آب اس��تخر را توسط يک شوک ناگهانی با تزریق

کلر به ميزان  3/5میلی گرم در لیتر قرار داد .پاشيدن کلر خشک به قسمت هايی که جلبک ها حضور
دارند بصورت بذر پاش��ی نيز در اين حالت توصيه م��ی گردد .نبايد فراموش کرد که در اين حالت به

دليل افزايش غلظت کلر در آب ش��نا کردن و اس��تفاده از استخر خطرناک بوده و احتمال بروز بيماي

های پوس��تی ،سوزش چشم ،حس��اس شدن مخاط بينی ،سر دردهای ش��ديد و رنگ بری از مايوهای
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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 يا پاشيدن آب توسط شلنگ و يا استفاده از پمپ های جارو برای کم کردن ميزان کلر آب،

پيشنهاد می گردد .استفاده از اسيد جلبک 1که ماده ای شيميايی است و خاصيت اسيدی دارد به عنوان

کشنده جلبک ها در استخر مورد استفاده قرار می گيرند.
کلریناس��یون مازاد 2روشی اس��ت که معموالً ترجیح داده می ش��ود ،نگهداری کلر باقیمانده بین 3تا1

میلی گ��رم در لیت��ر همراه با بازچرخش و فیلتراس��یون در جلوگیری و تخریب رش��د های جلبکی 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 m3از

بین می روند .بلورهای س��ولفات مس براحتی می توانند در آب اس��تخرهای شنا حل گردند .بلورهای
س��ولفات مس را در یک کیس��ه پارچه ای از جنس کرباس می ریزند و در پیرامون 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 قلیائیت باال باش��د ،رس��وبی شیری رنگ ش��کل می گیرد .همچنین در آبهای دارای سولفور یا

سولفید هیدروژن واکنش نموده و تولید رنگ سیاه می نماید .بنابراین آب استخرهایی که غلظت زیاد
سولفات مس دارند باید رقیق گردد.

بهتری��ن راه کنت��رل جلبک این اس��ت که از توس��عه رش��د آن با حفظ کل��ر باقیمان��ده آزاد در حد
 0 /6میلی گرم در لیتر ممانعت به عمل آید .چنانچه رش��د جلبک در استخر مشکل آفرین گردد برای
درمان راه های متعددی وجود دارد از جمله افزودن س��ولفات مس ،س��وپر کلرزنی و تخلیه اس��تخر و

س��پس شستش��وی دیواره و کف آن با برس نایلونی و برس فلزی ضد زنگ و کاربرد سود با احتیاط و
یا در هر صورت مجموعه از کاربری های فوق الذکر ،سولفات مس به میزان  2میلی گرم در لیتر قادر

به کشتن جلبک ها می باشد.

 -34فیلتراسیون

يكي از مهمترين و حس��اس ترين مباحثي كه بايد در طراحي تاسيس��ات اس��تخر در نظر داشت ،بحث
فيلتراس��يون آب اس��تخر مي باش��د .در اهميت اين موضوع بايد گفت كه اگر تصفيه آب اس��تخر به
صورت صحيح انجام نگيرد ،اس��تفاده از اس��تخر غير ممكن خواهد بود .فيلتره��ا به منظور جداكردن
1- Algae Acid
2- super chlorination

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 49

آلودگي هايي همچون ميكرو ارگانيسم ها و بعضي باكتري ها مورد استفاده قرار مي گيرند .در فرايند
فيلتراس��يون ،اولين بخش از آبي كه از اس��تخر بيرون كشيده مي ش��ود را مي توان به عنوان آب كام ً
ال

كثي��ف در نظر گرفت .به لح��اظ اختالط دائمي آب تميز ورودي و آب كثيف باقيمانده در اس��تخر،
هربخش بعدي آب خارج شده تركيبي از نسبت كمتري آب كثيف و مقدار بيشتري آب تميز خواهد

بود .در انتهاي يك بار گردش كامل ،وقتي كه آب فيلتر مي ش��ود ،درصد تصفيه آب% 63بعد از دو
ب��ار گردش درحدود  %86و بعد از س��ه بار گردش  %95خواهد بود .بعد از س��ه بار گردش افزايش
درصد تصفيه اندك مي باش��د كه اين نش��ان مي دهد كه با سه بار گردش ،آب به نحو مطلوبي تصفيه

مي شود اما اين تحت شرايطي است كه كليه تجهيزات و دستگاه ها به صورت ايده آل عمل نموده و

مواد جاذب و نگه دارنده ذرات معلق آب نو باشند .بنابر اين در شرايط واقعي جهت دستيابي به نتيجه

مطلوب براساس راندمان سيستم فيلتراسيون ،گردش آب بايد به تعداد مورد نياز ادامه يابد.
 -1-34انواع فیلترها

انواع فیلترهای متداول مورد اس��تفاده در تصفیه 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 فیلترها مزایا و معایبی

دارند ،هزینه انرژی ،هزینه های ش��یمیائی ،میزان مصرف آب ،گنجایش سیس��تم تصفیه و هزینه های
اولیه همگی متغیر هس��تند .انواع فیلترهای ش��نی و ثقلی و فش��ار بهره برداری آسان دارند .معهذا آب

مصرفی آنها باالست یعنی حدود  %10آب استخر در خالل تصفیه در داخل سیستم هدر می رود که

با فیلترهای دیاتومه ای و ش��نی با س��رعت باال این میزان تنها %1از آب استخر است.هزینه های انرژی
فیلترهای دیاتومه ای خالء و ش��نی تحت فش��ار تقریباً برابر است ،لیکن انواع دیاتومه ای تحت فشار و

شنی با سرعت باال هزینه های دو برابر دارند.

نوع فیلتری که برای اس��تخرهای بزرگ استفاده می شود متشکل از تانک های عمودی استوانه ای که
داخل آن عناصر فیلترهای لوله ای توخالی معلق هس��تند ،آب اس��تخر که وارد تانک می شود از میان

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 اشکال مختلف ساخته می شوند.

فيلترهاي ش��ني ارزان ترين و متداول ترين نوع فيلترها براي اس��تخره اي ش��نا مي باش��ند .ماده فيلتر از
اندازه هاي مناسبي از ماسه الك شده با خرده كوارتز و خرده سنگ)شن( به ارتفاع حداقل  90سانتي متر

تش��كيل مي گردد نتيجه مطلوب زماني بدس��ت مي آيد كه اندازه ذرات ماسه  0/4ميلي متر با ضريب
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يكنواختي1 /75باش��د ،جهت جريان آب در آنها هنگام تصفيه از باال به پايين و هنگام پس ش��ويي از
پايين به باال اس��ت .به طور كلي دس��تگاه هاي فيلتر شني در دو نوع ثقلي و تحت فشار ساخته مي شود
كه در تصفيه خانه هاي استخرهاي شنا عمدتاً نوع تحت فشار كاربرد 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 زير الزامي
است:

الف  -در فيلترهاي ماس��ه اي كه بر مبنا ي فش��ار ثقل كار مي كنند ،نبايد نرخ فيلتر كردن آنها بيش��تر

از 3گال��ن -دقيق��ه بر فوت مربع ي��ا  123لیتر بر مترمربع در دقيقه باش��د.فيلترهاي ماس��ه اي با قابليت

فيلت��ر مضاع��ف تحت فش��ار يا خالء م��ي توانند با ن��رخ فيلتراس��يون 15گالن -دقيقه ب��ر فوت مربع
يا 613لیتر بر مترمربع در دقيقه کار كنند .در فيلتر هاي ش��ني چند محفظه اي با عملكرد س��ريع نيز نرخ
فيلتراسيون نبايد بيشتر از  3گالن -دقيقه بر فوت مربع يا 123لیتر بر مترمربع در دقيقه باشد .در فيلترهاي

ش��ني چند محفظه اي با عملكرد فوق س��ريع نرخ فيلتر كردن نبايد از 5گالن -دقيقه بر فوت مربع يا
204لیتر بر مترمربع در دقيقه به ازاء سطح مقطع فيلتر بيشتر شود.

ب -ش��ير هاي تخليه فيلتر ها بايد به صورت روزانه باز شوند .در صورت نياز براي خارج كردن هواي

جمع شده در فيلتر بايد شيرها را به دفعات بيشتري در طول روز باز نمود.

پ -فيلت��ر هاي ش��ني بايد با دبي  12تا 15گالن  -دقيقه بر فوت مرب��ع 490تا 613لیتر بر مترمربع در

دقيقه و يا مطابق آنچه سازنده پيشنهاد نموده است پس شويي شود.

نوع دیگرفيلترهاي خاك سيليسي) دياتوميت( می باشد .در اين فيلترها ماده فيلتر عبارت از پودر فسيل

باقيمانده از گياهان و جانداران دريايي ميكروس��كوپي اس��ت .اين فيلترها متشكل است از استوانه هاي
متعددي كه به طور عمودي و از يك صفحه چند بخشي آويزان هستند.آب در گردش ،خاك را روي
المنت فيلتر مي نشاند.شدت جريان آب درگذر از فيلتر خاك دياتوميت بين 82تا  164لیتر بر مترمربع

در دقيقه اس��ت .جريان آب پس ش��و بايد در يك چاهك باز تخليه گردي��ده و از آنجا تحت نيروي
ثقل يا توس��ط يك پمپ به يك مجراي باز فاضالب ريخته ش��وند .مزاياي استفاده از فيلترهاي خاك

دياتوميت براي استخرهاي شنا مشهود است .اين فيلترها به لحاظ بيشتر بودن شدت جريان مجاز و اين
واقعيت كه مساحت فيلتر همان مساحت سطح المنت عمودي است ،به سطح نشيمن كمتري نياز دارد.

اين در حالي اس��ت كه فيلترهاي ماس��ه اي به سطح نشيمني معادل س��طحي كه با شدت جريان كمتر
محاس��به مي شود ،نيازمندند .مضافاً حذف منعقد كنند ه ها و قلياها از سيستم دياتوميت ،نياز به كنترل
شيميايي و وسايل اضافي را كاهش داده و از مشكالت نگهداري سيستم خواهد كاست.
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از دیگر فیلترها ،فيلترهاي كارتريجي اس��ت اين نوع فيلتر داراي يك محفظه با  3يا 4فيلتر اس��توانه اي

ش��كل است كه حاوي الياف پلي اس��تر بوده و ذرات ريز موجود در آب را به اندازه  5تا  10ميكرون

از آب جدا مي كند .دبي آب عبوري از فيلتر هاي كارتريجي نبايد بيشتر از دبي ارايه شده در طراحي
اوليه و يا بيشتر از  0/375گالن  -دقيقه بر فوت مربع یا  15 /3لیتر بر مترمربع در دقيقه شود.تميز كردن

فيلتر هاي كارتريجي بايد مطابق با دس��تورالعمل هاي ارايه شده توسط سازنده باشد .همواره بايد يك
دست كامل از كارتريج اين فيلترها در محل وجود داشته باشد تا در صورت نياز فورا ً تعويض گردد.
يكي 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 ناخوشايند آب را حذف كند .نوع
ذغال فعال ،دما و pHآب ،از جمله عوامل موثر بر كارايي و بازدهي ذغال فعال مي باشد .فيلتر ذغالي

متش��كل از اليه هاي ذغال فعال دانه اي مي باش��د .اين فيلتر قادر است ،تركيبات فنلي و كلر آزاد آب
را كه عامل ايجاد بو و طعم نامطبوع مي باش��ند -جذب كند .توصيه مي ش��ود فيلتر ذغالي هر شش ماه

يك بار شستش��و و احياء گردد .براي اين منظور كافي است پس از شستشوي معكوس فيلتر ،دانه هاي

ذغال به مدت  20الي  30دقيقه با بخار آب كم فش��ار شستش��و داده ش��ود .در صورتي كه فيلتر ذغالي
مدت زيادي بدون اس��تفاده رها ش��ده باشد ،بايد با آب كلردار شسته شود تا باكتري ها و ديگر عوامل

بيولوژيكي از سطح دانه هاي ذغال فعال زدوده شوند.

یک��ی از مهمترین عملیات ،شستش��وی فیلترها اس��ت و آن وقتی اس��ت که ارتفاع آب در صاف��ی افزایش پیدا
کند یا وقتی که آب خروجی کیفیت مطلوبی نداش��ته باش��د .شستشو شامل قطع جریان ورودی آب ،باز کردن
ش��یر خروجی جریان آب ورودی و س��پس ورود آب تمیز دراس��تخر در جهت معکوس می باش��د .این عمل
از طریق سیس��تم لوله کف اس��تخر صورت می گیرد .اغلب س��ازندگان توصیه می کنند .میزان شستش��و باید
12گالن در دقیقه در فوت مربع فیلتر باش��د .میزان جریان شستش��و باید به قدری باش��د که بستر شنی را منبسط
نموده و ذرات کوچک آلودگی را ازسیس��تم خارج نماید .حالت مؤثر بس��تر ش��نی وقتی اس��ت که بستر شنی
حدود  40درصد منبسط گردد .به منظور جلوگیری از هدر رفتن شن در عملیات شستشوی معکوس سطح آزاد
حداقل معادل 50درصد از عمق فیلتراسیون الزم است .عملیات عادی فیلتراسیون شنی سریع نسبتاً ساده می باشد.
ولی بعضی از مش��کالت باید از طریق نظارت بر عملکرد فیلتر تعیین اصالح ش��وند .اما به همان اندازه فیلترهای
ثقلی به س��طح نیاز دارند .فیلترهای تحت فشار باید مجهز به فشارسنج در ورودی و در خروجی لوله ها باشند تا
میزان کمبود فشار فوقانی یا تحتانی در آن مشخص شود .اشکال عمده فیلترهای فشاری در این است که اپراتور
قادر نیست عملیات فیلتراسیون را مشاهده کند.
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 -35مواد منعقد كننده (آلوم)

آلوم يا سولفات آلومينيوم ،ماده منعقد كننده اي است كه قبل از فيلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزريق
مي ش��ود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري كه به راحتي توس��ط فيلتر جذب

مي گردد ،تبديل نمايد .وقتي ماده منعقد كننده به آب اضافه شود ،در اثر وجود مواد قليايي آب ،يك ماده
رسوبي غير قابل حل ژله مانند موسوم به فالك تشكيل مي شود.فالك ،مواد ارگانيك ،تركيبات رنگي و

باكتري ها را به خود جذب كرده و به دام مي اندازد ،بستر ماسه هاي فيلتر ،اين فالك را از آب جدا مي كند
و نتيجتاً آب زالل و تميز از فيلتر خارج مي ش��ود .بايد به اين نكته توجه ش��ود كه مدت زمان معيني براي
انجام واكنش شيميايي بايد وقت قائل شد،در غير اين صورت ممكن است فالك در داخل استخر تشكيل
گرديده و آب را كدر نمايد .علت كدر ش��دن آب به علت ورود آلوم به داخل آب اس��تخر اين است كه

آب در حالت معمولي مقداري يونيزه اس��ت و يون منفي آن مطابق واكنش ذيل با آلومينيوم تشكيل يك
رسوب كلوييدي يا همان فالك را مي دهد كه اين ماده ته نشين نمي شود و به صورت معلق در آب استخر

باقي مي ماند و لذا از باال و بيرون استخر كدر ديده مي شود و به همين خاطر است كه بايد دبي پمپ تزريق

سولفات به گونه اي تنظيم شده باشد كه آلوم داخل لوله ،قبل از رسيدن به فيلتر واكنش كامل انجام دهد و
مقدار اضافي آلوم جهت عبور به فيلتر و بعد از آن به داخل آب استخر باقي نماند.

رسوب كلوييدي
H+ +OHAL2(SO4)3 =>2 AL3 + 3SO4 -2 =>AL+3 +3OH- →AL(OH)3
بنابراين آلوم بايد بگونه اي به مخزن مكش وارد ش��ود كه فرصت الزم براي تش��كيل فالك موجود

باش��د .آلوم pHآب اس��تخر را پايين مي آورد ،چرا كه تركيبي اسيدي بوده و با تركيب قليايي داخل
آب اس��تخر واكنش صورت م��ي گيرد .لذا پس از تزريق آلوم بايد كنت��رل دقيقي در خصوصpH

مجاز انجام داد.با استفاده از كلسيت به عنوان ماده فيلتر به جاي ماسه مي توان اسيديته اي را كه استفاده

از آلوم ايجاد مي كند ،خنثي نمود .كلس��يت همچنان كه خاصيت اس��يديته آلوم را خنثي مي كند ،به
تدريج تحليل مي رود و از اين رو بايد مرتباً دانه هاي تازه كلسيت به فيلتر اضافه نمود.

آلوم یا س��ولفات آلومینیوم 1ازکوآگوالنت های بس��یار رایج اس��ت از آنجا که این ماده اسیدی است

نیازمند قلیائیت موجود در آب می باش��د ،تا واکنش منجر به تش��کیل لخته های هیدروکسید آلومینیم
گردد .برای هر پاوند آلوم اضافه ش��ده0 / 5،پاوند س��ود سوزآور یا بیش از / 75پاوند بیکربنات سدیم
1 - Al2(SO4)3 18 H2O
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برای تکمیل واکنش نیاز است .بنابراین قبل از اضافه کردن آلوم  pHآب باید بین  7/5تا  8و قلیائیت

بی��ن  150 - 200میلی گرم در لیتر باش��د.در pHزی��ر  5 / 5یا باالی  8/5آلوم فالک مناس��بی ایجاد
نمی کند و ممکن است کل آن در محلول باقی بماند .الزم است که آلوم را بعد از شستشوی معکوس
اضافه کنیم .مقدار الزم برای فیلتراس��یون مناسب بس��تگی به تجربه و طراحی فیلتر دارد .این ماده باید

به صورت محلول  10درصد یا کمتر در یک دوره  1تا  2س��اعته به ورودی فیلتر اضافه شود.اگر آلوم

خیلی س��ریع به آب اضافه شود  pHآب ممکن است به زیر 5/ 5کاهش یابد که در این سطح فالک
تش��کیل نمی ش��ود اما از میان فیلترها عبور می کند .در هر حال وقتی این آب با آب اس��تخر مخلوط

می شود  pHباال می رود و باعث تولید فالک آلوم در آب و کدورت و تیره شدن آب می گیرد .در

عملکرد معمول اس��تخر ،شستشوی فیلتر بطور متوسط باید هفته ای یک بار صورت گیرد که این بسته
به میزان بار استخر اندازه فیلترها و میزان گردش آب دارد.

 - 36رقيق سازي يا تزريق آب تازه

1

جهت کنترل کیفیت آب استخر بخصوص استخرهای با جریان آب بازچرخشی ،تصفیه آب دارای اهمیت
است .این تصفیه عمدتاً شامل صاف نمودن)فیلتراسیون) همراه با و بدون تصفیه شیمیائی است .هدف عمده

از تصفیه آب اس��تخر نگهداری آب در یک ش��رایط مطلوب و س��الم از جمله نگه داشتن آب ،عاری از
عوامل بیماریزا و مضر ،عاری از رشدهای جلبکی ،اطمینان از عدم وجود مواد سمی و تحریک کننده برای

شناگران در آب استخر ،جلوگیری از تشکیل و ایجاد بو و طعم نامطلوب در آب ،جلوگیری از خوردگی
اطراف اس��تخر ،اتصاالت و تجهیزات ،جلوگیری از ایجاد رسوب ،جلوگیری از ایجاد کدورت و تیرگی

و حفظ ش��فافیت آب اس��تخر برای استفاده شناگران می باش��د .در استخر با سیستم بازچرخش آب میزان

آب چرخش��ی باید بنحوی باش��د که معموال هر  6تا  8ساعت آب استخر تعویض گردد .برای استخرهای

خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند 12ساعت ممکن است قابل قبول باشد .ورودی های آب
بهتر است در چهار جانب استخر ،حداقل  12اینچ( 30سانتی متر)زیر سطح آب باشد .فاصله آنها 4تا  6متر و
بیش از  15تا  20فوت(6-4/5متر) نباشد و یک ورودی به فاصله  5فوت(1/5متر) از هر گوشه استخروجود

داشته باشد .رودی ها مجهز به شیرهای درواز های یا کنترل کننده های مشابه باشند .زهکش های استخر باید
جهت تخلیه کامل استخر ترجیحاً در مدت 4ساعت یا کمتر در نظر گرفته شود .زهکش ها نباید مستقیماً به
سیستم جمع آوري اتصال داده شود .تجهیزات جانبی سیستم باز چرخش آب شامل گرم کننده آب با کنترل
1- Make Up
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حرارتی اتوماتیک برای اس��تخرهای سربسته و بعضی استخرهای روباز مي باشد .محل گرم کننده آب در

خروجی آب از فیلتر و ورود آن به استخر می باشد .برای شستشوی فیلتر از آب سرد استفاده می گردد .نصب
توری با سوراخ های کمتر از  3میلی متر جهت گرفتن مو و آشغال ضروری می باشد .جهت حذف آالیند

ه ها ،بخصوص آالینده های معلق و کلوئیدی قبل از باز گردش آب ،آب مورد نظر فیلتر می گردد .توانایی
یک سیستم برای تمیز نگه داشتن یک استخر بستگی به اندازه فیلتر ،اندازۀ ماسه یا به اندازه آبکش ها ،ابعاد
لوله ها ،تعدادكفگير ها ،تعداد ورودی ها ،نسبت گردش و مشخصات پمپ دارد .این عوامل از استخری به

استخر دیگر و بسته به شکل و نوع استخر متفاوت است همچنین تراکم ،سرپوشیده یا روباز بودن استخر از
جمله عوامل مهم می باشد .مدت گردش آب می تواند از  6تا  12ساعت باشد.وقتی سیستمی طراحی می

شود ظرفیت آن باید با توجه به ظرفیت سایر اجزاء سیستم در نظر گرفته شود .همیشه یک پمپ متناسب با
نیازهای یک فیلتر انتخاب می شود.

ب��ه طور كلي تصفيه كردن نمي تواند همه آالينده هاي آب اس��تخر را حذف نمايد ،از طرفي همواره

بخش��ي از آب اس��تخر به دليل تبخير و نيز خروج از طريق مجراي فاضالب حاش��يه استخر ،از چرخه
سيس��تم گردش آب خارج مي ش��ود .به همين دليل الزامي است به ازاء هر شناگر حداقل 30ليتر آب

تازه در روز به سيس��تم گردش آب اس��تخر افزوده شود .مهم اس��ت بدانیم که تمام آب استخر تنها از

طریق گردش در سیس��تم فیلتراسیون تصفیه نمی ش��ود .پاالیش آب بواسطه رقیق سازی متوالی انجام
می شود .مثال در استخری که حاوی مقدار معینی کدورت ورودی است ،حدود  67درصد در گردش

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

جدول  :11درصد حذف آلودگی )تعداد گردش های آب)
��ﺻﺪ ﺣﺬ� �ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﺗﻌﺪ�� ﮔﺮ�� ﻫﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮ

67

1

86

2

95

3

98

4

99/3

5

99/7

6

99/9

7

99/99

8
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هدف از طراحي و ساخت سيستم گردش آب در استخر اين است كه آب آلوده به گونه اي پيوسته و

موثر به ميزان مش��خصي از استخر بيرون كشيده شده و به سمت مركز گندزدايي برده شده و سرانجام

پس ازتصفيه بار ديگر به اس��تخر برگردانده ش��ود ت��ا بدين ترتيب ميزان پيش بيني ش��ده و مورد نياز
گندزدايي و زالل بودن آب اس��تخر بدس��ت آيد .كارآيي سيستم گردش آب به گزينه ميزان گردش

آب 1و ترتيب مناسب برداشت آب آلوده و بازگرداندن آب تصفيه شده به استخر بستگي دارد .بديهي

اس��ت كه ميزان گردش آب در يك اس��تخر عامل اساسي در تعيين ابعاد تجهيزات تصفيه آب )مانند
لوله ها ،پمپ ها ،فيلتر ها و غيره (بوده و هزينه و ظرفيت دس��تگاه ها را تحت تاثير قرار می دهد .براي

طراحي اوليه بايد براي زمان گردش آب از داده هاي جدول  12استفاده نمود.
جدول  :12نرخ گردش آب انواع استخرهاي شنا
�ﻧﻮ�� �ﺳﺘﺨﺮ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﮔﺮ�� ��)ﺳﺎﻋﺖ(

�ﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮ�ﻛﺎ�

1

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ

1/5

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ

3

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

6

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� �ﺑﮕﺮ�

/5

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﻣﺎﻧﻲ

/5

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻴﺮﺟﻪ

6

محل اتصال دريچه هاي تخليه آب آلوده يا ورود آب گندزدايي ش��ده در كاسه استخر داراي اهميت

ويژه اي اس��ت زيرا در بخش كم عمق اس��تخر ،كه بيش��تر مورد اس��تفاده قرار مي گيرد ،آلودگي در
س��طح و در عمق آب بيش��تر اس��ت .بنابراين اتصاالت و مج��اري بايد به گونه اي باش��ند كه تمركز
آلودگي ها را در اين بخش از اس��تخر كاهش دهد .روش��ي كه عمدتاً مورد اس��تفاده قرار مي گيرد،
ورود آب تازه) گندزدايي و تصفيه شده) در بخش كم عمق استخر و تخليه آب آلوده از طريق كانال
س��رريز سراسري و از طريق مجراي تخليه واقع در بخش عميق استخر است .در استخرهاي سرپر ،آب

زالل از طريق مجاري مس��تقر در وس��ط و موازي ضلع طولي استخر وارد مي شود در حالي كه تخليه
1- Turnover Rate
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آب آلوده از طريق مجرا و دريچه هاي واقع در بخش عميق و از طريق كانال سرريز صورت مي گيرد.

در نصب دريچه هاي ورودي يا خروجي آب بايد دقت كافي گردد تا امكان هر نوع دس��ت كاري يا

آسيب رس��اني عمدي را از شناگران س��لب نمايد و ترتيب اتخاذ شده بايد بهترين سازش بين الزامات
ايده آل و زالل بودن و گندزدايي آب را برقرار سازد.

 -37پمپ ها

پمپ گردش آب بايد داراي ظرفيت مناس��بي متناسب با الزامات طراحي استخر و نيز داراي فيلتر پس

ش��ويي باشد .مناس��ب ترين پمپ ها براي اين نوع كار مداوم ،پمپ هاي سانتريفوژي تك مرحله اي،
دو مكشي ،با محفظه دو پارچه افقي و موتور محرك الكتريكي مي باشند .جنس پمپ بايد برنزي بوده
و روي پايه بتني نصب ،تراز و محكم شوند .پيچ هاي داخل فونداسيون بايدهنگامي كه پمپ به وسيله

فاصله پركن يا گوه در محل مستقر مي گردد ،با دست بسته شوند و سپس به پايه دوغاب ريزي 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 پركن ي��ا گوه در زيرپمپ يا موتور اصالح
مي شود .چنانچه پمپ در محلي نصب شود كه الزم باشد سر و صداي ناشي از ارتعاش پمپ محدود

گردد سراسر فونداسيون پمپ بايد روي بالشتك چوب پنبه هايي قرار داده شود .اين فونداسيون بتني
بايد با چنان ابعادي ساخته شود كه وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد .پمپ مي بايد تا حد ممكن

نزديك اس��تخر و زير خط س��طح آب اس��تخر نصب گردد .اين وضعيت اقتصادي ترين حالت نصب

پمپ بوده و غوطه وري دائمي پره هاي پمپ را اطمينان مي دهد .پمپ مورد اس��تفاده در صورتي كه

باالي ش��يب هيدروليك نصب ش��ود ،بايد از نوع خود تنظیمی انتخاب گردد يك فشار سنج كه نشان
دهنده ميزان فش��ار و خالء باشد بايد بر روي قس��متي كه عمل مكش را انجام مي دهد نصب گردد و

همچنين يك فشار سنج ديگر بايد بر روي قسمت ديگر پمپ كه آب تخليه مي شود قرار داده شود.

 -38دستگاه خالء ساز

كليه اس��تخرهاي ش��نا بايد داراي يك سيستم تامين خالء براي اس��تفاده جاروي مكشي كه در ديواره

اس��تخر كارگذاشته مي شود باشد .با اس��تفاده از اين سيستم امكان جاروب نمودن كليه اجسام معلق و
غير معلق نس��بتاً درشت از داخل كاسه اس��تخر وجود خواهد داشت .خروجي هاي سيستم تامين خالء
نبايد بيش از 20سانتي متر پايين تر از سطح آب استخر قرار گرفته باشد.
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 -39تهويه استخر

در استخرها ،سيستم مكانيكي تهويه ،نه تنها بايد براي فضاي پيراموني كاسه استخر به دليل ميزان باالي
رطوبت و مواد ش��يميايي موجود پيش بيني گردد ،بلكه براي ديگر فضاهاي وابس��ته به استخر از قبيل

رختكن ها ،دوش ها ،مكان هاي شس��ت و ش��و ،نظافت و س��اير فضاهاي موجود نيز بايد درنظرگرفته

شود .تعويض هوا از يك سو براي جايگزيني اكسيژن جذب شده طي فرايند تنفس مي باشد و از ديگر
س��و جهت تخليه گاز كربنيك،گازهاي متصاعد ش��ده از مواد شيميايي ،بخار آب پخش شده ،بوهاي

بدن انسان و موارد مشابه ديگر به كار مي آيد .اگر ميزان گازكربنيك موجود در هوا به  5تا  6درصد

حجم هوا برس��د ،براي انس��ان خطر آفرين خواهد بود .جهت حفظ ميزان / 5درصد گاز كربنيك در
هواي محيط ،براي هر انس��ان ،مقدار2 / 2تا  11متر 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 تركيب 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 كلر عالوه بر اثرات خورندگي زيادي كه بر تاسيسات خواهد

داش��ت ،س�لامت ش��ناگران را نيز تحت تاثير قرار مي دهد .به طور كلي ،موارد استفاده سيستم تهويه
اس��تخر را مي توان به جلوگيري از انتش��ار قابل مالحظه بوهاي نامطبوع و گازهاي مضر ،جلوگيري از
پديده تعريق يا كاهش اساس��ي آن ،برطرف كردن رطوبت و تامين هواي تازه جهت تنفس حاضرين

خالصه نمود .جدول اطالعات ضروري را در مورد ش��مار تعويض هوا در س��اعت برحسب نوع فضا

مشخص مي نمايد(جدول .)13

جدول :13تعويض هوا بر حسب نوع فضا
ﻧﻮ� ﻓﻀﺎ
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محل نصب دريچه ورودي هواي تازه و دريچه هواي اس��تخر در س��قف نبايد نزديك يكديگر تعبيه

ش��ود زي��را به گونه اي نوعي جريان كوچك هوا بين اين دو دريچ��ه ايجاد مي گردد .در رختكن ها،
دريچ��ه را باي��د درارتفاعي نزديك كف تعبيه نمود ت��ا بدين ترتيب به بيرون ران��دن بوهاي نامطبوع
متصاعد شده از جوراب ها و ديگر پوشش هاي پاها كمك كند .تعبيه دريچه تخليه در چنين ارتفاعي،
معموال به بهبود جريان هوا كمك مي نمايد ولي محل دقيق آن بايد به گون هاي انتخاب شود كه دور
از دسترس��ي خراب كاري هاي عمدي باشد و به روند شست و شوي كف نيز خللي وارد نياورد.عمل

تهويه در اس��تخرهاي شنا بايد به صورت  24س��اعته انجام شود ،اما در طول مدت زماني كه از استخر
استفاده نمي شود مي توان ميزان آن را كاهش داد.

 -40حداكثر مجاز تعداد شناگر

با توجه به اينكه افزايش بيش از ظرفيت شناگران در استخرهاي شنا تبعات بسيار خطرناكي در خصوص
احتم��ال بروز حوادث مختلف و نيز افزايش ميزان آلودگي آب و محيط خواهد داش��ت ،لذا حداكثر

تعداد شنا گران در استخر شنا كه مجاز است در هر بار به استخر شنا وارد شوند نبايد از ظرفيت طراحي
شده استخر فزوني يابد و مدير استخر بايد در قبال شناگراني كه بيشتر از حد ظرفيت وارد استخر شده
اند پاس��خگو باشد .به منظور تنظيم نمودن نحوه استفاده ش��ناگران از محوطه استخر ،آن قسمت هايي

كه عمق كمتر از 1/ 5متر دارند بايد با عبارت كم عمق و آن قس��مت هايي كه عمق بيش��تر از1 / 5متر
دارند بايد با عبارت عميق مشخص شوند.

بر طبق استاندارد ملي ،ظرفيت طراحي شده براي شناگران به شرح زير مي باشد:

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

منطقه عميق :براي هر شناگر در منطقه عميق بايد محدوده اي به مساحت حد اقل  2/25متر مربع پيش

بيني شود.

منطقه ش��يرجه زدن در اطراف هر تخته ش��يرجه بايد حد اقل  27/5متر مربع از مس��احت استخر پيش

بيني شده باشد.

استخر آبگرم :در استخر آبگرم حد اقل فضاي مورد نياز براي هر شناگر  0/9متر مربع مي باشد.

بطور كلي براي هر شناگر حدودا  3متر مربع از مساحت استخر در نظر گرفته شود.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 59

 -41منجيان غريق

در استخرهاي شنا حداقل تعداد منجيان غريق بايد بر اساس جدول  14برنامه ريزي و كنترل شود.
جدول :14تعداد منجيان غريق در استخرهاي شناي عمومي
ﻣﺴﺎﺣﺖ �ﺳﺘﺨﺮ

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

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺗﻌﺪ�� ﻣﻨﺠﻲ)ﺑﻴﺶ �� �� 50ﺻﺪ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

�ﺳﺘﺨﺮ �ﺷﻐﺎ�(

ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﺳﺘﺨﺮ �ﺷﻐﺎ�(

ﺗﺎ 75

1

1

200 - 75

1

2

312 - 200

2

3

 312ﺗﺎ 545

3

4

 545ﺗﺎ 850

4

5

 850ﺗﺎ 1300

5

6

در بكار گيري منجيان غريق توجه به موارد زير الزامي است:

 -1س��طح نظارتي مورد نياز براي هر اس��تخر ممكن است بر اس��اس نوع طراحي استخر ،نوع اسباب

و لوازم تفريحي 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 يا الكل و ديگر ش��رايط خ��اص ،تغيير يابد .در چنين
شرايطي ممكن است تعداد منجيان غريق به صالحديد و تاييد ارگان صادر كننده مجوز افزايش يابد.

 -2منجي يا منجيان غريق اس��تخر بايد در كنار استخر مستقر شده باشند به گونه اي كه امكان نظارت

مس��تقيم بر روي شناگران فراهم باشد .فرد يا افرادي كه در حال انجام وظيفه هستند بايد متعهد گردند
كه تنها فعاليت هايي را انجام دهند كه در راستاي نظارت مستقيم بر شناگران باشد.

 -3در اس��تخرهايي كه داراي امكان توليد موج هس��تند ،بايد حداقل  3ايس��تگاه نظارتي وجود داشته

باش��د به گونه اي كه حداقل  2عدد از اين ايس��تگاه ها امكان قطع س��ريع دستگاه موج ساز را از روي
صندلي غريق نجات داشته باشند.

 -4مديريت اس��تخر بايد در قبال گواهينامه دار بودن منجيان غريق پاسخگو باشد .كپي گواهينامه و يا

ديگر مدارك نشان دهنده صالحيت منجيان غريق بايد در داخل استخر موجود باشد و امكان دسترسي
ارگان صادر كننده مجوز در هر زماني به آنها وجود داشته باشد.

 -5كودكان يا افراد با سن كمتر از  14سال بايد در تمام اوقات استفاده از استخر با والدين ،همراهان صالحيت
دار و يا بزرگساالن واجد شرايط كه در خصوص حفظ ايمني و رفتار آن ها پاسخگو باشند ،همراهي شوند.
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 - 42ايمني

مديريت استخر بايد برنامه ها و دستورالعمل هاي مكتوب ايمني را مستند نموده ،به روز كرده و مورد
اجرا قرار دهد  .اين برنامه ها ش��امل دستورالعمل هاي نظارت روزانه براستخر و شناگران ،پيشگيري از

مصدوميت ،واكنش س��ريع در مواقع اضطراري ،تامين كمك هاي اوليه و نحوه درخواست كمك از
مراكز امدادي مي باش��د.مديريت اس��تخر بايد اطمينان حاصل نمايد كه برنامه هاي ايمني به درستي به

كليه منجيان غريق و ناظران اس��تخر آموزش داده شده و اجرا مي شود .برنامه ايمني بايد توسط ارگان

صادركننده مجوز ،مورد تاييد قرار گرفته و مستندات آن در محل استخر نگه داري شود.

 -43نظارت بر کنترل آب استخر توسط بهره برداران از استخر

ناظر بهداشتی باید بطریقی اطمینان حاصل نماید که دست اندرکاران استخر ،نسبت به تأمین 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 عملیات انجام شده بر روی آب ،بخصوص در زمینه س��الم سازی آب از نظر بهداشتی ،نبود
نقص در عملکرد سیستم های تصفیه و سالم سازی ،ورودی ها و خروجی های آب استخر و همچنین

سوابق موجود در زمینۀ اطالعات ثبت شده مربوط به نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های

آب می باشد.

 -1-43زمان تعطیلی استخر ها

بس��یاری ،استخرها را برای شنا مناس��ب تر می دانند؛ استخرهایی كه عموماً بدلیل بی توجهی به مسائل
بهداشتی در ساختمان استخرها ،با استفاده از انواع مواد شیمیایی ،بهداشتی می شوند .واقعیت این است

كه رفتن به درون آب هایی كه هیچ گونه اطالعی از س�لامت و بهداش��تی بودن آن نداریم ،می تواند

ت��ا حدود زیادی برای ما و بخصوص برای بدن های نحیف و كوچك كودكانمان خطرآفرین باش��د

و از این رو اس��ت كه در فصول مختلف س��ال بخصوص با فرا رسیدن تابستان توصیه های كارشناسان
بهداشت محیط در خصوص رعایت بهداشت و سالمت به هنگام شنا در استخر و حتی سایر مکان هایی

كه برای شنا كردن بر می گزینیم ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد از این رو به علل های مختلف از جمله
موارد ذیل سبب تعطیلی استخرها خواهد گردید.

 .1به منظور تعمیرات استخر
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 .2آلوده شدن آب استخر به مواد مدفوعی

 .3عدم کیفیت مناس��ب آب استخر و ابری و کدر شدن آب استخر ،بطوری که کف استخر قابل دید

نباشد.

 .4غیر متعادل بودن مواد شیمیایی آب استخر،

 .5استاندارد نبودن نتایج آزمایشات باكتر يولوژيك
 .6عدم وجود کلر آزاد باقیمانده

 .7وجود نقص های مکانیکی از جمله خرابی پمپ ها
 -2-43تمیز نمودن و گندزدایی اس�تخرهای آلوده ش�ده به مواد مدفوعی ،اس�هالی و
استفراغ:
الف )آلودگی با مواد مدفوعی)

· وقتی مدفوع در استخر مشاهده گردد ،فورا ً باید همه افراد را از استخر خارج نمود.

• مواد مدفوعی را توس��ط وس��یله اي مالقه مانند خارج نموده و در توالت دفع می نمایند .وسیله مورد

نظر را تمیز نموده و گندزدایی می نمایند.

• با روش سوپرکلریناس��یون ،محل آلوده اس��تخر را حداقل با کلر آزاد  10میلی گرم در لیتر و حداقل
زمان 15دقیقه گندزدایی می کنند.

• قبل از اینکه به شناگران اجازه برگشت به استخر داده شود ،کلر باقیمانده به  1تا  3میلی گرم در لیتر
کاهش داده می شود.

ب )آلودگی به مواد اسهالی یا استفراغ)

· وقتی مواد اسهالی یا استفراغ مشاهده گردد .فورا ً باید تمام افراد را از استخر خارج نمود.

· اگر ممکن است ،فرد بيمارمشخص شده و در صورت نیاز تقاضای دکتر برای او بنمایند.
· پمپ چرخش آب و دیگر تزریق کننده های شیمیائی خاموش گردد.

· مواد اسهالی و استفراغ با وسیله ای مالقه مانند خارج و در توالت دفع شود .وسیله تمیز و گندزدایی شود.

· با روش سوپرکلریناس��یون و حداقل با غلظت  50ميلي گرم در لیتر برای دو ساعت و نیم و با غلظت
110میلی گرم در لیتر با یک ساعت و نیم ساعت زمان تماس گندزدایی استخر انجام شود.

· روشن نمودن پمپ برگشت آب و تزریق کننده های شیمیائی
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· قبل از اینکه به ش��ناگران اجازه ورود داده شود ،میزان کلرآزاد باقیمانده به  1تا  3میلی گرم در لیتر
کاهش داده شود.

 -3-43پاکسازی استخرها
بعلت ته نش��ينی زياد و رش��د و تجمع گياهان آبي چون جلبك ها(گرچه ب��ي زيان و نا زيبا بوده ولي

باعث بد منظره ش��دن و توليد بوي نامطبوع در آب مي ش��وند) در كف و ديوارهاي استخر پاکسازی
آنها الزم مي باشد اين پاکسازی چنين انجام مي پذيرد.

 .1اوال آب اس��تخر را خالي نموده و س��پس به كمك وسيله اي مانند برس هاي محكم خشن کف و
ديوارهاي اس��تخر را مي سايند که از عیوب اين كار ،پرداخت هزينه های قابل توجهي از پول كارگر
گرفته تا به هدر رفتن آب و عدم اس��تفاده مکرر از اس��تخر می باشد .اگر ديوارهاي استخر رنگ اوليه

خود را در نتيجه رشد جلبك ها در روي خود از دست داده اند و گياهان سبز روي آن را پوشانده اند،

 .2تصفيه ش��يميائي اثر كمي خواهد داش��ت .بخصوص در صورتيكه ديوارها ناصاف باش��ند آن وقت
خالي كردن اس��تخر و برس زدن آن الزم اس��ت .برس زدن همراه با محلول سود سوز آور براي از بين
بردن كامل اين ورقه جلبك ها مفيد می باشند.

 .3در نوعی دیگر استفاده از جاروهائي كه به كمك مكش كار مي كنند که براي اين منظور طرح و
ساخته شده اند ممكن است براي گرفتن مواد ته نشسته كف استخر بدون خالي كردن آن بكار روند.
اين دس��تگاه عبارت اس��ت از يك لوله مكش و در انتهاي آن يعني در نقطه مكش داراي برس زبري

است كه آنرا به لوله مكش تلمبه مورد استفاده گردش مجدد آب متصل مي كنند و لوله مکش آن يا به
مجاري فاضالب و يا در صورت لزوم به صافي ها متصل مي شود و لذا در صورتي كه چنين دستگاهي
مورد اس��تفاده است بايد در فواصل مش��خص در اطراف استخر لوله مكش قرار داده در حدود  6اينچ

( 15سانتيمتر) آب در حين كار دستگاه از استخر خارج خواهد گرديد.

 .4ب��رای جلوگی��ری از رش��د جلبك ها مي توان با افزودن س��ولفات مس به آب اس��تخر ،از رش��د

آنهاجلوگيري نمود .روش مصرف آن مانند روش مصرف آهك كلردار و يا با قرار دادن يك كيسه
حاوي آن در آب و يا افزودن مداوم آن به آب در حال گردش انجام دادواحد ها فارسي نوشته شود.

 .5هر جا كه مشكالت ناشي از رشد جلبك ها وجود دارد عموما استفاده مداوم ولي با غلظت كم از
س��ولفات مس بعنوان يك عامل پيش��گيري ،انجام مي گيرد اين عمل بخصوص در مورد استخرهاي

روباز كه در معرض اش��عه خورش��يد هستند الزم مي باشد .زيرا نور خورشيد رشد جلبك ها را تسريع

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 63

مي كند در مورد اس��تخرهاي سرپوش��يده در صورتيكه اين مشكل وجود داشته باشد همان روش قابل
اجرا است.

 -44مشكالت ناشي از بهره برداري نامناسب از استخرها وكنترل آنها

هرچند تصفیه وگندزدایی آب اس��تخرها گامی موثر درکاهش انتقال بیماری ها ومش��کالت بهداشتی
شناگران به شمار می آید ولی به دلیل عدم پایش مداوم ومناسب غلظت مواد گندزدای مورد استفاده،

بروز مش��کالت نظیر خورندگی آب ،پوسته پوسته شدن سطح لوله های آب ،تشکیل رسوب بر روی
دیوار ومجاری آب ،س��وزش وقرمزی چشم ،خشکی پوست ،شکننده شدن مینای دندانها ،ازبین رفتن

رنگ مو و لباس ش��ناگران را ش��اهد خواهیم بود .بطوركلي چند اش��كال اساس��ي بشرح جدول 15و
تکمیلی آن در کتاب تالیفی بهداشت محیط در استخرهای شنا مي توان يافت:

جدول  :15مشکالت ناشی از بهره برداری نامناسب آب استخرها
ﻣﺸﻜﻞ
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ﻧﺘﻴﺠﻪ
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�� ﺗﻤﻴﺰ �ﻟﻲ
ﺗﺎﺣﺪ��� �ﻧﮕﻲ

�ﺟﻮ� ﻳﻮ� ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ�

�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ

 ﻛﻨﺘﺮ�pH ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ��ﺷﻮ�
 �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����214ﻳﺎ 215ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ

�ﺟﻮ� ���� �ﻧﮕﻲ
�� ��

 ﺧﻮ��ﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮ�� � pHﻧﺪﻳﺲ ��ﻳﺰﻧﺮ

�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ�� ���� ﺑﺎ
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����

 pHﺑﺎﻻﺗﺸﻜﻴﻞ �ﺳﻮ� ﺑﺮ
��� �ﻳﻮ���� ﻣﺠﺎ��  -ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ
�� �ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﮔﺬ� ��ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮ�
ﺑﻮ�� caco3
�ﺳﺘﺨﺮ
ﻛﺪ��� ﺳﺒﺰ �ﻧﮓ

 ﻣﺴﺪ�� ﺷﺪ� ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ -ﺑﺎﻻ �ﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎ� ﻓﻴﻠﺘﺮ

 ﻛﻨﺘﺮ�  pHﺑﻪ ﺻﻮ��ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ �� ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮ���� 214ﻳﺎ
215
 -ﻛﻨﺘﺮ�pH

ﻳﺎ 254
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�� ﺗﻤﻴﺰ �ﻟﻲ
ﺗﺎﺣﺪ��� �ﻧﮕﻲ

�ﺟﻮ� ���� �ﻧﮕﻲ
�� �� ﻣﺸﻜﻞ

 ﻛﻨﺘﺮ�pHهاي طبيعي
راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و -شناگاه
ﺻﻮ��
ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ
ﺷﻮ�
�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ
�ﺟﻮ� ﻳﻮ� ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ�
 �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����214ﻳﺎ 215ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
 ﺧﻮ��ﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﻋﻠﺖ ��ﻳﺰﻧﺮ
ﺑﻮ�� � pHﻧﺪﻳﺲ

ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﻻ
pH-ﺗﺸﻜﻴﻞ �ﺳﻮ� ﺑﺮ
ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ��ﻛﻠﺮ
ﺑﺎﻻ
ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ
ﻣﺠﺎ��
��� �ﻳﻮ����
ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ����
ﺷﻔﺎ�
��ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮ�
ﻧﺒﻮ��ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﮔﺬ�
�ﻣﻨﺎﻃﻖ
��
ﭘﺎﻳﺪ��ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ
caco3
ﺑﻮ��
�ﺳﺘﺨﺮ
>100ppm

�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ
ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﻣﺴﺪ��
ﺷﺪ��ﺷﺪ
��� ��
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﻠﺒﻚ �ﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎ� ﻓﻴﻠﺘﺮ
 -ﺑﺎﻻ

ﻛﺪ��� ﺳﺒﺰ �ﻧﮓ
��� ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﺑﻮ��
�ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻄﻮ�
ﻛﺪ��� ��
ﺟﻠﺒﻚ

 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ�ﻣﻘﺪ��
 -ﺑﺎﻻ ﺑﻮ��ﺿﻌﻴﻒ
ﭘﺎﻳﺪ��ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ
pH
 -ﺑﺎﻻ ﺑﻮ��

�ﻓﺰ�ﻳﺶﺟﻠﺒﻚ
�ﺷﺪ
ﻣﻘﺪ�� ﺟﺎﻣﺪ��
ﻣﺤﻠﻮ�

ﺳﻮ�� ﭼﺸﻢ
�ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻤﻴﺰ �ﻟﻲ
��
ﺗﺎﺣﺪ��� �ﻧﮕﻲ

 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ��pH
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮﻫﺎ�ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﻳﻮ� ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ�
�ﺟﻮ�

ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻧﺎ��ﺳﺖ �
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ
�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ

 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮ���� ﺑﻪ �ﻟﻴﻞ ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ
ﺧﻮ��ﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻘﺪ����ﻳﺰﻧﺮ
���pHﻧﺪﻳﺲ
ﻛﻠﺮﻫﺎ�
ﺑﻮ��ﺑﺎﻻ ﺑﻮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 pH-ﺑﺎﻻ

ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻧﺎ��ﺳﺖ �
�ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� ﻓﻠﺰ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ

�ﻧﮕﻲ
����ﻛﻠﺮ
�ﺟﻮ�ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﻮ�
�� ��

ﺗﺸﻜﻴﻞ �ﺳﻮ� ﺑﺮ
ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ
ﻣﺠﺎ��
���
�ﻳﺎ� ﻛﻠﺮ
ﻣﻮ  --ﻣﻘﺪ��
�ﻳﻮ�����ﻧﮓ
��ﺑﻴﻦ ﺑﺮ��
��ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮ�
ﮔﺬ�
ﻣﺨﺘﻠﻒ
�ﻣﻨﺎﻃﻖ
 �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ���ﻟﺒﺎ�
�
ﺑﻮ�� caco3
�ﺳﺘﺨﺮ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﺷﺪ�
ﻣﺴﺪ��
ﻛﻠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ�
ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺎﻻﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻣﺼﺮ�ﻓﺸﺎ�
ﺑﺎﻻ �ﻓﺘﻦ
�-ﻟﻴﻞ

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ�� ���� ﺑﺎ
ﻓﺮ����
ﺣﻞ
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ���
ﻣﻘﺪ��ﺑﻪpH
-ﻛﻨﺘﺮ�ﺻﻮ��
ﻛﻨﺘﺮ� pH
ﺻﻮ��
ﺑﻪ
ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ �� ﻣﻮ��ﺷﻮ�
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮ���� 214ﻳﺎ
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����234
215 �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����235 ﻛﻨﺘﺮ�pHﺻﻮ��
ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ�
-ﻛﻨﺘﺮ�ﺷﻮ�ﻛﻨﺘﺮ�pH
�ﺳﺘﻔﺎ������ﻓﺮ����250
�-ﺳﺘﻔﺎ��ﻓﺮ����235�234
ﻳﺎ 254
 ﻛﻨﺘﺮ� ﻣﻘﺪ��pH ﻛﻨﺘﺮ�pH ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ��ﺷﻮ�
ﺷﻮ�
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����214ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﺮ ���� ��
ﻳﺎ 215ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻣﺤﺪ���  0/8-2ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﺘﺮ
ﮔﺮ� ﺑﺮ
ﻣﻘﺪ�� ���� ﺑﺎ
ﺻﺤﻴﺢ
�ﻧﺠﺎ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮ����
ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮ����234
ﻛﻨﺘﺮ�  pHﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻳﺎ 235ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ �� ﻣﻮ��
ﻓﺮ����ﻛﻠﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ��
 214ﻳﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
215
 -ﻛﻨﺘﺮ�pH

ﻛﺪ��� ﺳﺒﺰ �ﻧﮓ
طرف
ه�اﺑﻪ از
بازرس�یﻛﻠﺮبهداش�تی در
ﺻﻮ��
اس�تخرﻛﻠﺮ�ﻧﻲ
 – 45نظ�ارت-وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ��
��� ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﺑﻮ��
ﺷﻮ�
�ﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ��مسئول
های
سازمان
�ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻄﻮ�
 �ﺳﺘﻔﺎ�� ��ﭘﺎﻳﺪ��ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ
ﺟﻠﺒﻚ
اماکن ورزشی
مستمر از
235�234
بکارگیری کارشناسان بهداش��ت محیط به منظور مراجعه منظم و بازدیدهایﻓﺮ����

ﻣﻘﺪ��pH
که اهم آنها ،مقایسه وضعیت مکان  -ﻛﻨﺘﺮ�
استانداردهای
ورزشی با
مختلف
جنبه های
ﻣﻘﺪ��
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮ��
دولتی و خصوصی ،از -
pH
ﻛﻠﺮﻫﺎ�و کلر آزاد باقیمانده در آب اس��تخر،کنترل چگونگی
گیری pH
ضميمه)،
تهیه ش��ده (مطابق
اندازهﻣﻘﺪ��
ﺑﺎﻻ ﺑﻮ��
-

 ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ��ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻧﺎ��ﺳﺖ �
ﺳﻮ�� ﭼﺸﻢ
ﺷﻮ�
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ
�ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ورزشی به
اماکن
از
یک
هر
در
موجود
وضعیت
و
بازدید
گزارش
باشد.
می
...
و
ورزشی
حوادث
بیمه
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮﻛﻠﺮ تا����
�� مقتضی
اقدام
ﺗﻨﻈﻴﻢرسد
اطالع اداره کل تربیت بدنی استان می
ﺑﻮ��نهایت
ﭘﺎﻳﻴﻦ در
مربوطه و
ﻣﻘﺪ��بهﻛﻠﺮ
اطالع ریاست حوزه -
ﻣﺤﺪ���  0/8-2ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ
در زمینه مذکور به عمل���� ﺑﻪ
نقایص موجود ،کلیه
ﻧﺎ��ﺳﺖ و� گزارش
ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ مشاهده
زمینه بازدیدها عالوه بر
�ﻟﻴﻞاین
آید .در
ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮ� ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻠﺮ
 �ﻧﺠﺎ� ﺻﺤﻴﺢﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮﻫﺎ�ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮ����234
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻳﺎ 235
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ� ﻛﻠﺮ ﺑﻪ
��ﺑﻴﻦ ﺑﺮ�� �ﻧﮓ ﻣﻮ  -ﻣﻘﺪ�� �ﻳﺎ� ﻛﻠﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮ
�ﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮ� ﺑﺎﻻ
 �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�� ﻟﺒﺎ�

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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آموزش های ضروری در رابطه با اهمیت بهداش��ت و رابطه تنگاتنگ آن با ورزش به اطالع مدیریت
باش��گاه مربوطه رس��انیده 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 اهمیت بهداش��ت در اماکن ورزشی ،نکات موردنظر در محل یاد شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته

و تداوم یابد.

تهیه چک لیس��ت به دو صورت فرم بازرسي اس��تخرهای شنا و راهنــماي بازرسي استـخرهاي

شنا به پیوست ضمیمه ویژه بازدید از اماکن ورزشی و استخرها :به منظور ایجاد نظم ،دقت هرچه بیشتر

در انجام بازدیدها ،نیاز به یک فرم اس��تاندارد بس��یار محسوس است .چک لیست مذکور دربرگیرنده
موارد ذیل می باشد:

الف) وضعیت بهداشتی استخرها از جنبه های مختلفی چون:

 وضعیت آب استخر از نظر اینکه آب تصفیه شده شهری است یا آب چاه  ،که در حالت دوم بایستیمورد تأیید مقامات بهداشتی محل باشد.

 -درجه حرارت آب استخر

 -نظافت کف  ،دیواره و محوطه اطراف استخر

 -سالم بودن کف و دیواره استخر

 -وضعیت کلرزنی ،نحوه کلرزنی و میزان کلر آزاد باقیمانده در آب استخر

 -وضعیت  pHآب استخر

 -وضعیت تهویه هوا در استخرهای سرپوشیده

 وضعیت ایمنی در اس��تخر نظیر :وجود ناجی غریق با کارت تندرس��تی  ،کپس��ول اکس��یژن و حلقهنجات ،نگهداري مواد گند زدا

 رعایت اصول دوش گرفتن و صابون زدن قبل و بعد از خروج از استخر و رعایت ضوابط بهداشتینظیر حوله و کاله اختصاصی ،عبور از حوضچه كلر قبل از ورود به استخر

 -وضعیت بهداشتی دوش ها و سرویس های بهداشتی

ب) وضعیت جمع آوری و دفع زباله

ج) وضعیت رختکن ها از جنبه های مختلفی نظیر:

 -وجود تهویه

 -وجود تعداد کافی قفسه جهت نگهداری وسايل شناگران و يا پرسنل ورزشکاران بصورت انفرادی
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راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي

 -مطلوب بودن وضعیت نظافت

 -انجام یک سلسله آزمایشات بالینی و آزمایشگاهی بصورت دوره ای برای کارکنان .اهم آزمایشات

بالینی بر روی س�لامت پوس��ت بخصوص در دس��ت ها که آلودگی عفونی و خراش و تاول نداش��ته
باشد ،آزمایشات پاراکلینیکی شامل امتحان مدفوع از نظر بررسی انگل های روده ای و یا بیماری های

باکتریال روده ای نظیر وبا ،سالمونال(،ش��یگال و یا بررس��ی وجود اس��تافیلوکوک در مجاری تنفس��ی
فوقانی و تعیین 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�لامت به کارکنان کارت
تندرستی ارائه می شود که حتماً بایستی در محل کار (بوفه های اماکن ورزشی) موجود باشد.
 -وضعیت بهداشت و نظافت دستگاه ها و لوازم ورزشی

 -وجود آبسردکن به تعداد کافی و ...

و) وضعیت سرویس های بهداشتی از نظر:

 -تناسب تعداد دستشویی و توالت ها با تعداد شناگران

 -وجود تهویه مناسب در دستشوئی و توالت ها

 -وضعیت شستشو و گندزدائی دستشوئی و توالت ها

 -وجود صابون (تأکید بر صابون مایع) در دستشوئی ها

ز) وضعیت بهداشتی دوش ها از جنبه های مختلفی نظیر:
 -تناسب تعداد دوش ها با تعداد شناگران

 -وضعیت کف  ،دیوارها و سقف از نظر جنس و سالم بودن

 -وجود تهویه مناسب

 -وضعیت شستشو و گندزدائی دوش ها

 - 46شناگاه های طبیعی

تفاوت اساس��ي استخرهاي شنا با شناگاه های طبیعی و س��ایر اماكن آبي در حدود و اندازه آن و منبع

آب از س��ويي و كيفيت آب مصرفي آن از س��وي ديگر است .عالوه بر آن موقعيت مكاني و استقرار

آن نيز داراي محدوديت هايي اس��ت و لذا همجواري با كارخانه ها و موسس��ات صنعتي يا درماني يا

كش��اورزي توصيه نشده اس��ت .دریا ها و ش��ناگاه های طبیعی محیط های تفریحی سالمی هستند که
برای ش��نا ،قایقرانی ،ماهیگیری و س��ایر ورزش های مفید 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 طبیعی
به شرح زیر خالصه می شود:

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

 -3آلوده شدن به وسيله شستشوي ساحل توسط امواج.

عام��ل بیماریزائ��ی در اس��تخرهای آب گ��رم ،س��ودوموناس و لژیون�لا و در دریاچه عام��ل بیماری

شیگال سونی 1و ویروس نرویک 2و اختالالت معدی روده ای حاد و برخی دیگر از لپتوسپیرا و ژیاردیا
را ن��ام برد .بر اس��اس داده های محدود ش��نا در آب دریاچه که میانگین تع��داد کلیفرم آن  2300در

 100میلی لیتر آب باش��د از نظر آماری افزایش معنی داری در وقوع موارد بیماری موجب می گردد.
ش��نا در آب رودخانه که تراکم میانه کلیفرم 3آن  2700در میلی لیتر باشد ،موجبات افزایش معنی دار
آماری در موارد بیماری های روده ای می گردد .چنانچه ش��ناگران در س��نین 5تا  19سال باشند موارد

وقوع بیماری بیش��تر است .افرادی که جهت شنا از س��احل دریایی که معیار و ضوابط بهداشتی آن به

س��ختی قابل پذیرش 4می باشد استفاده می کنند  ،عالئم اختالالت گوارشی زیادتری نسبت به ساحل
دریای نسبتا” غیر آلوده 5از خود نشان می دهند.

مطالعات نش��ان داده اس��ت که در  pHمعادل  ۴/۷تا  ،۸/۷۸آکانتامبا 6که ی��ک آمیب دیگر آزادزی

می باش��د غالب��أ موجب عفونت تحت حاد مزمن ش��ده از ش��دت کمتری در مقام مقایس��ه با PAM

برخوردار است و ممکن است از طریق یک ضایعه پوستی وارد بدن انسان گردد ،و لذا گردش مجدد

دائمی ،صافی ،وجود کلر آزاد باقیمانده حداقل  3میلی گرم در لیتر در چنین شناگاه های طبیعی توصیه

شده است در غیر اینصورت اقدامات الزم در جهت ممانعت از ورود فاضالب ،سیالب و زه آب های

کش��اورزی بایس��تی بعمل آید و هرگونه ترک و ش��کاف که می تواند محل مناسب جهت جایگزین
شدن کیست آمیب بوده و مانع از دسترسی کلر به آن گردد ،بایستی با ترمیم نمودن از بین برده شوند.

الزم به ذکر است که کیست ناگلریا 7ظرف مدت  10دقیقه به وسیله  4میلی گرم در لیتر کلر آزاد pH

 2/7الی 3/7و در  25درجه سانتیگراد بوسیله  2میلی گرم در لیتر در زمان  20دقیقه غیرفعال 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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کیس��ت ناگلریا به حالت معلق ،در آب با حرارت  ۵۶درجه س��انتیگراد ،قدرت حیاتی خود را حفظ
می کند .برای بررسي استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي از نتايج سه نوع آزمايش و مطالعه مي توان
بهره برداري نمود كه عبارت هستند از:

 -1آزمايش هاي شيميايي :نتايج آزمايش هاي شيميائي آب شناگاه ها از نقطه نظر تعيين عناصر و مواد
محلول در آن در طول س��ال يا فصول بهره برداري صورت می گیرد که بررس��ي اين نتايج كمك پر
ارزش��ي به درك تغييرات حاصل در آب دريا مي كند ،اين آزمايش مخصوصاً از نظر فاضالب هاي
صنعتي و مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع ارزش فراوان دارد.

 -2آزمايش هاي باكتريولژيكي :آزمايش هاي باكتريولوژي و نتايج به دست آمده از آن در تمام سال
و يا در هنگام بهره برداري اب دريا ،ميزان و نوع آلودگي در زمان ها و فصول مختلف مي شود و در
نتيجه تعيين كيفيت ميكربي آب و تطبيق آن با استانداردهاي وضع شده از نظر بهره برداري از شناگاه
كمال اهميت را دارد.

 -3مطالعه 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 تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از آن امري الزم

است .زيرا بدون اين بررسي نمي توان درباره پالژ يا شناگاه اظهار نظر صريح كرد مگر اين كه شناگاه
يا پالژ از منبع واحد شناخته شده اي تغذيه شود كه هيچ آلودگي نداشته باشد .اما در مورد رودخانه ها

و درياها كه به طريق مختلف آلوده مي گردند بررس��ي و مطالعه منابع آلوده كننده و ش��ناخت وضع و

كيفيت آلودگي ضرورت دارد.

 -1-46گندزدائی آب شناگاه ها
هنگام��ي كه نتايج آزمايش ه��اي باكتريولوژيكي آب دريا در محل پالژ از نظر بهداش��تي قابل قبول

نباش��د نش��ان آن اس��ت كه ش��نا در چنين آبي خالي از خطر بيماري زائي نخواهد بود بنابراين بايد از
راه هاي اساسي و عملي براي رفع آلودگي استفاده نمود .در صورتي كه آلودگي در نتيجه ورود بيش
از اندازه فاضالب به دريا باشد كم كردن آلودگي از طريق تصفيه فاضالب و گندزدایی پس آب آن
امكان پذير اس��ت .اگر اين كار عملي نباشد بايد ش��نا كردن در چنين شناگاهي را ممنوع ساخت .در

زمینه گندزدائی ش��ناگاه های وسیع تاکنون اقدامات متنوع و گوناگونی در نقاط مختلف دنیا صورت
گرفت��ه و روز ب��ه روز روش های جدی��د نیز متداول می گردد ولی چون از بی��ن بردن کامل آلودگی

در حجم های زیاد آب با امکانات موجود عملی نیس��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 وسیله محافظتی

برای شناگران در مقابل آلودگی ها محسوب می شود .درنقاطي از شناگاه ها كه به سبب دور افتادگي
از مس��ير امواج و جريان هاي عادي دريائي آب كمتر مخلوط و زيرورو مي ش��ود و اكسيژن كمتري
از هواي مجاور مي گيرد .آلودگي به علت تراكم بيش��تر است .با بررسي هاي دقيق بهداشتي مي توان

برنام��ه گندزدای��ی نمودن را به نحوي طرح ري��زي كرد كه با توجه به كليه جه��ات مؤثر واقع گردد.

گندزدائی آب ،شناگاه های طبیعی با گاز کلر و نمک های آن (هيپوكلريت سديم و كلسيم) صورت
می گیرد .برای گندزدا يي آب دریا روش های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 -1پخش محلول کلر بر روی آب ش��ناگاه ها :در ای��ن روش محلول کلر که به غلظت های  10تا 14

درصد تهیه ش��ده به وسیله قایق های موتوری یا پاروئی بر روی آب دریا (در محدوده شناگاه) پاشیده
می شود.گندزدائي حجم بزرگي از آب بوسيله «كلر با قايق» بطور موفقيت آميز در بعضي موارد انجام

گرفته است .روش كار با قايق ،عبارت است از يك قايق كه همچنان روي آب حركت مي كند از آن

گاز كلر بداخل آب فرستاده مي شود.

 -2لوله کشی زیر آبی و تزریق محلول کلر :در این طریقه شبکه لوله کشی وسیعی در زیر آب شناگاه

ایج��اد م��ی کنند و محلول کلر را در این ش��بکه به جریان انداخته و در نقاط تعیین ش��ده از زیر آب
کلر را به آب دریا تزریق می کنند برای به جریان انداختن این سیس��تم احتیاج به گردش مجدد آب

می باشد که به وسیله پمپ های قوی امکان پذیر است.

مناطق بزرگي باندازه چندين ايكر (ايكر برابر است با  ۴۰۴۶٫۸۵۶۴۲متر مربع) جهت شنا با سيستم لوله

در كف قرار داده شده است توسط محلول كلر و يا با آب كلر دار گند زدائي شده است .در حقيقت
اين سيس��تم بصورت يك شبكه گردش مجدد آب اس��ت ،گندزدائي شناگاه ها نه فقط به پاكي آب
بلكه همچنين به مقدار آب موجود و جابجایی آن بوسيله عمل امواج آب بستگي دارد.

 -3لوله کش��ی زیر آبی و تزریق کلر از گاز کلر :این روش ش��بیه طریقه دوم است با این اختالف که
به جای محلول کلر از گاز کلر اس��تفاده می ش��ود .و از شبكه لوله كشي زير آب گاز كلر را در نقاط

تعيين شده وارد آب دريا مي كنند.

تاثير افزودن كلر را به آب شناگاه مي توان از زالل شدن و شفافيت آب و نيز از نحوه ظهور يا معدوم
ش��دن الك ها وس��نجش كلر باقي مان��ده در آب تعيين نمود.ميزان كلر مازاد ي��ا باقي مانده و در آب
ش��ناگاه هاي محدود را مي توان بين  0/3تا  0/6ميلي گرم در ليتر نگاه داش��ت .در صورت وجود كلر
در آب جلبك ها قادر به رشد و نمو نخواهند بود.
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 -4يک روش در گندزدائی متناوب به وس��يله هيپوکلريت عبارت اس��ت از س��نگين نمودن کيسه به
اندازه کافی به طوری که کلر در اعماق آب آزاد ش��ود .کيس��ه بايد درتمام قسمت های نزديک 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 پذيرد .کلر مايع معموالً در دستگاه های گردش مجدد آب به کار
می رود  ،کلر مايع در واقع همان گاز کلر است که در استوانه ای تحت فشار می باشد.

 -2-46تامين آب آشاميدني در شناگاه هاي طبيعي
تامين آب آشاميدني سالم براي شناگاه ها از لحاظ حفظ عموم وجلوگيري از بروز و انتشار بیماری ها

حائز كمال اهميت اس��ت .براي تهيه وتامين آب س��الم مورد نياز پالژ يا شناگاه اقدامات زير ضروري
است.

 -1لوله كشي آب پاك از شبكه لوله كشي شهر ،مسئوالن مربوط موظف هستند آب لوله كشي به هر
ميزان كه مورد نياز باشد در اختيار اماكن عمومي پالژها قرار داده و در طول مسير پالژ اقدام به نصب

شير برداشت عمومي نمايند.

 -2در صورتي كه آب لوله كشي دردسترس نباشد .و از ساير آب هاي سطحي يا زيرزميني يا شيرين
كردن آب دريا براي تامين آب آش��اميدني شناگاه اس��تفاده مي شود بايد كليه شرايط فني و بهداشتي

اعم از لوله كش��ي ،تصفيه و گندزدایی نمودن آب مخازن ذخيره رعايت گردد .و كيفيت آب مورد
تاييد مقامات بهداشتي باشد.

در ش��ناگاه هاي بزرگ كه عده بس��يار زيادي از مردم در فصول مناسب از آنها استفاده مي كنند بهتر
است مسئوليت لوله كشي پالژ و آب رساني را دولت يا مؤسسات خصوصي مطمئن عهده دار شوند.

 -3اگ��ر اماكن عمومي به طور اختصاص��ي از منابع آب زيرزميني مانند چاه اس��تفاده مي كنند بايد
مس��ائل بهداشتي مربوط به سالم س��ازي منابع آب -نصب تلمبه يا پمپ -ايجاد مخازن -گندزدایی

ولوله كش��ي داخل س��اختمان را مراعات كنند .و كيفيت آب مورد تاييد مقامات بهداش��تي باش��د.
مس��ئوالن بهداش��ت محل بايد به طور مرتب كلر باقيمانده در آب مورد شرب يا مصارف شستشو و

اس��تحمام را اندازه گيري ودر ص��ورت لزوم براي تعيين كيفيت ش��يميائي آب از آن نمونه برداري

و آزمايش نمايند .به طور كلي آبي كه در ش��ناگاه به مصرف آش��اميدن يا شستش��وي بدن ،البسه و

ظروف ميوه و سبزي مي رسد بايد عاري از هر گونه آلودگي بوده و به حد كافي در اختيار مصرف

كنن��ده ق��رارگي��رد.
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 - 3-46دفع فاضالب شناگاه های طبيعي
يكي از مس��ائل مهم بهداشتي شناگاه ها دفع صحيح فاضالب تاسيسات آن است .اين فاضالب ها

به هيچ صورت نبايد دريا و محيط زيس��ت را آلوده س��ازند .بعضي از مس��ئوالن ش��ناگاه ها تصور

م��ي كنند ب��ا حفر چاه ج��اذب و ريختن فاضالب در آن مس��ئله دفع فاضالب حل مي ش��ود البته
در نقاطي كه س��طح آب زير زميني خيلي باال اس��ت با رعايت ش��رايط بهداش��تي دفع فاضالب به
اين طريق قابل قبول اس��ت ولي در بس��تر رودخانه يا س��واحل دريا كه س��طح آب هاي زيرزميني
خيلي باال اس��ت رعايت شرايط بهداش��تي و احداث چاه جاذب مقدور نيست و سبب آلوده شدن
س��فره آب هاي زير زميني مي گردد .ريختن فاضالب به رودخانه ،دريا و درياچه س��بب آلودگي
آب و انتش��ار بيماري ها مي گردد .دفع فاضالب در ش��ناگاه ها احتياج به بررس��ي كامل بهداشتي

و ش��ناخت محي��ط دارد و براي ب��ي خطر كردن محيط ش��ناگاه از عوامل آل��وده كننده فاضالب

اقدامات زير ضروري اس��ت.

 -1در صورتي كه ش��ناگاه در نزديكي شهري قرار دارد كه داراي سيستم جمع آوري و دفع فاضالب
است اتصال گندآب رو هاي شناگاه به شبكه فاضالب شهر ضرورت دارد.

 -2در صورتي كه ش��ناگاه يا پالژ در كنار ش��هر نباش��د يا شهر فاقد سيس��تم دفع فاضالب باشد
اماكن عمومي ش��ناگاه بايد بر حس��ب موقعيت و ظرفيت خود اختصاصاً مبادرت به ايجاد سيستم
جم��ع آوري و دفع فاضالب نمايند .به نحوي كه آب هاي زير زميني آلوده نش��وند بهتر اس��ت

ك��ه احداث سيس��تم جم��ع آوري و دفع فاضالب با نظر مهندس��ان و مس��ئوالن بهداش��ت محل
انجام ش��ود.

 -3توالت ها و دستشوئي هاي عمومي زنانه و مردانه بايد با رعايت شرايط بهداشتي و مجهز به آب لوله
كش��ي و سيستم دفع فاضالب در طول ساحل ساخته ش��وند اين تاسيسات بايد در نقاط مرتفع احداث
شوند .و افراد مسئولي براي نظافت و نگاه داري آن ها تعيين شود.

 -4در طراح��ی خطوط فاضالب بايد حوزه سيس��تم فاضالب و كانال هاي گند آب  ،طوري س��اخته
شوند كه كوالك يا جزر و مد دريا و باران وارد كانال ها نشده وفاضالب را به دريا جريان ندهد.

 -5در صورت نصب دس��تگاه تصفيه فاضالب در ش��ناگاه مي توان از پس��اب آن براي آبياري مناطق

درخت كاري شده استفاده نمود.

 -6ب��راي جلوگيري از آلودگي محيط ش��ناگاه و تعيين مناس��ب ترين روش ب��راي تامین آب يا دفع
فاضالب الزم است كه قبل از اجراي هر طرحي نظر و تاییدیه مقامات بهداشتي مورد نیاز است.
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 -4-46دفع زباله در شناگاه هاي طبيعي
يكي از راه هاي بسيار معمول آلوده كردن آب شناگاه ها  ،عدم رعايت اصول بهداشت در جمع آوري
و دفع زباله به وس��يله اس��تفاده كنندگان از ش��ناگاها و صاحبان اماكن عمومي و پالژداران مي باش��د.
ريختن زباله درگوش��ه و كنار ش��ناگاه و يا تلمبار كردن در گوش��ه پالژ به طور سرباز و يا دفن آن به
طريق غير بهداش��تي در زير ش��ن هاي ساحل و در عمق كم س��بب آلودگي آب دريا و محيط شناگاه

شده و تخمير مواد الي توليد عفونت مي نمايد و دريا و ساحل را كه بايد محيط سالمي براي استراحت
و گردش باشد تبديل به محل ناسالم و خطرناكي از نظر بروز و انتشار بيماري مي كند .عواملي كه در

ايجاد چنين وضعي دخالت دارند عبارتند از:

 -1عدم وجود زباله دان دردار در پالژها به تعداد كافي و در فواصل مناسب.

 -2عدم همكاري پالژداران و متصديان اماكن عمومي شناگاه در امر جمع آوري ودفع زباله به طريق
بهداشتي.

 -3عدم همكاري مسافران و استفاده كننندگان از پالژ درحفظ نظافت.

 -4عدم آش��نائي افراد اعم از مس��افر يا متصدي��ان اماكن عمومي از خطري كه از ناحيه انتش��ار زباله
سالمت آنان را تهديد مي نمايد( نقشي كه پراكندن زباله در ازدياد حشرات به خصوص مگس دارد)

س��بب مي ش��ود كه همگان با ريختن زباله در گوشه و كنار شناگاه اقدام نمايند.در راستا براي رسيدن
به اين هدف یعنی سالم سازی محیط شناگاه ها بايد اقدامات زير عملي شود.

 -1تهي��ه زباله دان دردار بهداش��تي به تعداد كافي در كليه اماكن پ�لاژ و قرار دادن زباله دان با فاصله
مناسب در طول مسير پالژ.

 -2تعيين ماموران كافي جهت جمع آوري زباله هاي جمع شده.

 -3دفع صحيح و بهداش��تي زباله هاي جمع آوري ش��ده :جمع آوری زباله از ش��ناگاه بايد به وس��يله

ماش��ين هاي مخصوص وسرپوشيده انجام ش��ود و براي دفع آن مي توان از سوزانيدن يا دفن زباله ويا
همراه با زباله هاي شهري به طريق بهداشتي اقدام نمود.

 -4موظف كردن مردم اعم از مسافر ياصاحبان اماكن عمومي به حفظ نظافت محيط از طريق آموزش
به كاركنان پالژها ،پخش پوس��تر يا نش��ريات بهداش��تي  ،نصب تابلوهاي اعالنات براي آش��نا نمودن
مسافران با زيان هاي ناشي از انتشار زباله در محيط شناگاه.

 -5پاك سازي محيط شناگاه از آشغال و زباله به منظور جلوگيري از آلودگي آب دريا،
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 -6-46موارد بروز آلودگی در شنا گاه ها
 oامکان نشت آب و فاضالب به استخرهای طبیعی و چاله حوض ها

 oوجود وسائل برنده از قبیل تیغ گیاهان ،شیشه ،شاخه گیاهان ،سنگ و قالب ماهیگیری
 oبیماری ها و آسیب های چشمی

 oعفونت های قارچی ناشی از اصابت تیغ و شاخه درختان به چشم

 oآسیب های چشمی بر اثر گزش و نیز توکسین حاصله از سم مارهای آبی و ماهی ها

 oعوارض غیرمس��تقیم چش��می ناش��ی از ورود انگل ها به داخل بدن از قبیل زردی اسکلرا به علت

یرقان ایجاد ش��ده به دنبال آلودگی به انگل شیستوزوماهماتوبیوم و یا رنگ پریدگی مخاط ملتحمه به
دنبال آلودگی به انگل پیوک

 oورود بیش از حد فلزات سنگین 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.

 -6-46پايش آب شناگاه ها
اس��تفاده از ش��ناگاه ه��ای طبیع��ی و آب هاي س��احلي دريايي در ص��ورت آلوده بودن قادر اس��ت

ميكروارگانيسم هاي بيماري زا را به انسان انتقال دهد .اين مسئله همواره نگراني هايي را در خصوص
استفاده افراد از آب هاي ساحلي بمنظور شنا و ديگر مصارف تفريحي در پي داشته است بر اين اساس

باي��د ش��ناگاه ها را پايش نمود و از ب��روز آلودگي ميكروبي در محيط ه��اي تفريحي آبي جلوگيري
كرد .نتايج پایش های بعمل آمده مس��ئولين را نس��بت به ضرورت اعمال اقدامات فوري براي تامين

س�لامت همگاني و كاهش مخاطرات آگاه مي كند يا مش��خص می کند كه چه معيارهای کنترلی را
در آينده بايد مد نظر قرار دهند تا از بروز مخاطرات کاسته شود .كيفيت آب شناگاه ها را مي توان با
بكار گيري مجموعه اي از بازرس��ی های بهداشتی و کنترل کیفیت میکروبی آب به خوبي سامان داد.
اهداف و موضوعات اساس��ي برنامه پايش آلودگي ميكروبي آب هاي س��احلي و شناگاهي دريايي به

صورت ذيل مي باشد.

 -1-6-46بازرسي هاي محيطي
براین اس��اس اطالعات موجود در خصوص ش��ناگاه شامل :نقش��ه و موقعيت آن ،تعیینمحل ،زمان و

میزان ورود فاضالب ها ،پس��اب ها و س��یالب ها به ش��ناگاه ها و وضعيت بهداشتي آنها ،جمع آوری
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گردیده و با بازرس��ی های محیطی از محل اطالعات موجود تکمیل و تائید می گردد .در صورتی که

اطالعاتی وجود ندارد با بازرسی های محیطی اطالعات جمع آوری شود.
 -2-6-46تعيين شاخص ميكروبي و روش هاي پايش آن

شاخص های میکروبی که برای پایش آلودگی شناگاه ها در نظر گرفته می شود باید داری خصوصیات

زیر باشد:

 - 1ارگانيسم براي همه انواع آب مناسب باشد.

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

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

 - 5روش انجام آزمایش کم هزینه و قابل دسترس باشد.

میکروارگانیس��م های ش��اخص ش��امل آنتروکوک های رود ه ای ،اشرش��یاکلي ،کلیفرم گرماپای،
س��المونال ،انتروویروس ها می باش��ند که از میان این ارگانیس��م ها تنها انتروک��وک روده ای دارای

خصوصیات فوق می باش��د و برای پایش ش��ناگاه ها از آن استفاده می شود .چون استرپتوكوك هاي
مدفوعي در روده انسان و حيوانات زندگي مي كنند .بنابراين مي توانند شاخص خوبي براي تشخيص

آلودگي باش��ند .اس��ترپتوكوك هاي مدفوعي به ن��درت در آب آلوده تكثير مي ياب��د و پايدارتر از
اشريش��ياكلي و باكتريه��اي كليفرم اس��ت .جدول  16نش��ان دهنده حداکثر میزان توصیه ش��ده برای

آب های شناگاه های ساحلی و تفریحی می باشد:

جدول  :16رهنمود باكتريولوژي آب شناگاه های ساحلی و تفریحی
ﺷﺎﺧﺺ

(رهنمود سازمان جهانی بهداشت )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪ�� �� 100ml

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪ�� �� 100ml

�ﻧﺘﺮ�ﻛﻮ� ���� ��

≤40

�ﻧﺘﺮ�ﻛﻮ� ���� ��

≤40

 -3-6-46تناوب نمونه برداري
تعداد نمونه و نیز تناوب نمونه برداری به منظور تعیین غلظت میکروارگانیسم های شاخص در شناگاه ها
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دارای اهمیت فراوانی است .تعداد نمونه ها با توجه به کیفیت میکروبی آب شناگاه ها تعیین می گردد.
چنانچه کیفیت میکروبی شناگاه ها دارای نوسان نباشد تعداد نمونه نیز ثابت می باشد در غیر اینصورت
تعداد نمونه ها در طول س��ال تغییر خواهد ک��رد .در جدول  17زيرحداقل تناوب نمونه برداری درهر

فصل نشان داده شده است.

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

ﺷﺎﺧﺺ

 5ﻧﻤﻮﻧﻪ �� ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ�� ﻓﺼﻮ� ﺷﻨﺎ

�ﻧﺘﺮ� ﻛﻮ� ���� ��

 3ﻧﻤﻮﻧﻪ �� ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ�� ﻓﺼﻮ� ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎ

�ﻧﺘﺮ� ﻛﻮ� ���� ��

∗ در مواقع سیالب ،طوفان و حوادث غیر مترقبه تعداد نمونه برداری بر حسب ضرورت بايد افزایش يابد.

 -4-6-46تغييرات و نوسانات زماني
 فاكتورهاي زماني نمونه برداري (وقت و زمان روز  ،تغيير يا نوس��انات روز به روز) نیز هنگام نمونهبرداری باید در نظر گرفته شود ،زیرا بار میکروبی در ساعات مختلف روز به علت تابش اشعه خورشید
متفاوت اس��ت .تحقیقات نش��ان داده است که ميانگين ش��مارش باكتري هاي اشريشياكلي در ساعت

 9صبح 23 ،درصد بيش��تر از ميانگين شمارش آن در ساعت  12بوده است (بعلت اثرات ماوراء بنفش
نور خورشيد).

 -5-6-46نمونه برداری
· تعيين محل هاي نمونه برداري
نمون��ه برداری باید بیانگر کیفیت آب در مناطق تفریحی و ش��نا بوده و ب��ا توجه به مناطقی که دارای
بیشترین تعداد شناگرهس��تند ،صورت گیرد .همچنين بایستی محل ورود رواناب ها ،تغییرات ناشی از

جز و مد ،تخليه فاضالب یا آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای و ش��دت جریان باد س��احلی نيز مد
نظر قرار گيرد.

· روش نمونه برداری
 نمونه برداری از عمق  1 – 1/5متری آب که نش��ان دهنده بیش��ترین تعداد شناگر و استفاده کننده ازآب است صورت گیرد.
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 همچنین نمونه برداری از عمقی که قوزک پا را می پوشاند و مختص مناطقی است که توسط بچه هامورد استفاده قرار می گیرد نیز باید صورت گیرد.

 -عمق برداشت نمونه :نمونه ها از عمق  20 -30سانتیمتري سطح آب برداشت می شوند.

 اس��تفاده از بطري هاي تميز اس��تريل شيش��ه اي يا پلي پروپيلني درب دار با حجم مناس��ب و كافي(معموال حجم نیم يا یک ليتري) براي تمامي نمونه ها ضروري است.

· روش آزمایش نمونه ها
برای شناسایی و تشخیص آنتروكوك هاي روده اي(استرپتوکوک های مدفوعی) دو روش استاندارد

ملی وجود دارد:

 -1روش اول با توجه به استاندارد ملی شماره  3619به روش غنی سازی در محیط مایع
 -2روش دوم با توجه به استاندارد ملی شماره  3620به روش صافي غشائي
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پیوست ها

 -فرم بازرسي استخرهاي شنا

 -راهنماي بازرسي استخر هاي شنا

 -فرم ثبت اطالعات ويژگيهاي آب استخر

 -فرم ثبت اطالعات راهبري استخر
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ﺿــﻮاﺑﻂ

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ��� ﻣﺮﺑﻴﺎ�� ﻧﺎﺟﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ � ﺷﻨﺎ�ﺷﺘﻐﺎ� ���ﻧﺪ .ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ���� �ﻳﮋ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
�� ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ����� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ� ��ﻣﺎ� � �ﻣﻮ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ � �ﻋﻼ� ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺬ��ﻧﺪ� � ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﻧﺮ� ��ﻳﺎﻓﺖ
���ﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﻳﺎ ﺗﺼﺪ� � �ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﻜﺎ� �� ﻫﺮ ﻳﻚ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮ� �ﻳﻦ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﻲ ����� ﻛﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﺑﻮ�� � �� ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮ���� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ�� ﻧﺎﺟﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � �ﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮ� ﻣﺎ��� 1ﻳﻦ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﻣﺤﻞ
ﻛﺎ� ﺧﻮ� ��ﺷﺘﻪ � ﻫﻨﮕﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ� ﻣﻮﺿﻮ� �ﻳﻦ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺧﻮ� ﺟﺎﻳﮕﺎ� ﻣﺤﻔﻮ� � ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮ� ﺣﻔﻆ ﻟﺒﺎ� �
ﺳﺎﻳﺮ �ﺳﺎﻳﻞ �� ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ��ﻧﺎﺟﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � �ﺷﺨﺎ� ﻣﻮﺿﻮ� �ﻳﻦ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ��ﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ�ﺷﺴﺘﺸﻮ � �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺗﺎ� � ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﻟﻮ��� � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺿﺮ��� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﻳﻚ �ﺗﺎ� ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ��ﺿﻄﺮ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ�ﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﺖ� ﻛﭙﺴﻮ� �ﻛﺴﻴﮋ�
�ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ��� ﻣﺎﺳﻚ ﻣﺨﺼﻮ� � � CPRﺗﻞ � .....ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺗﺎ� ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ �� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ � �ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ �� �ﺳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ ﺣﺎ�� ﻟﻮ��� �ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺿﺮ��� ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺎﻧﺪ��� ﮔﺎ� �ﺳﺘﺮﻳﻞ� ﻗﻴﭽﻲ� ﻣﺤﻠﻮ� ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ��
ﻓﺸﺎ�ﺳﻨﺠﻮ....ﺑﺎﺷﺪ � �� ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
ﻃﺮ�ﺣﻲ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮ�� ﺑﺮ�ﻧﻜﺎ�� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ��� ﺣﺪ �ﻗﻞ �ﻣﺎ� ﻣﻤﻜﻦ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.
ﻋﺮﺿﻪ �ﺧﺎﻧﻴﺎ� �ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﺳﺘﻌﻤﺎ� �� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ�� ﻧﺎﺟﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � �ﺷﺨﺎ� ﻣﺸﻤﻮ� �ﻳﻦ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ �� ﺣﻴﻦ �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻨﻮ� �ﺳﺖ.
�ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎ�� ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺪ�� ��ﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ �ﻣﻮ�� ﻫﺎ� ﻻ�� �� �� �ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
�ﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬ��ﻧﺪ� � ����� �ﻃﻼﻋﺎ� ﻛﺎﻓﻲ �� �ﻳﻦ �ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ����� ﺷﻮ�.
ﻣﺘﺼﺪ� �ﺳﺘﺨﺮ ����� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﻓﺮ� ﺛﺒﺖ �ﻃﻼﻋﺎ� � �ﻳﮋﮔﻴﻬﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪ�� ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮ��
ﻧﻴﺎ� �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﺷﺪ� �� �� �� ﻳﺎ����ﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺻﻮ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﻣﻮ��� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ �ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ��� ﻃﻮ� ﻣﺪ� ﺷﻨﺎ �� ﻛﻼ�
ﻣﺨﺼﻮ� ﺷﻨﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰ��� ﻛﻼ� ﻫﺎ� �ﻣﻮ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ � ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺿﻄﺮ��� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ��ﺗﻘﺎ� ﺳﻄﺢ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﺪﻳﺮ���
ﻣﺮﺑﻴﺎ� � ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻜﺎ� ���ﺷﻲ �� ﻣﻮ�ﺟﻪ ﺑﺎ �ﺳﻴﺐ �ﻳﺪﮔﻲ ���ﺷﻜﺎ��� � ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻜﺎ� ���ﺷﻲ ﺻﻮ��
ﮔﻴﺮ�.
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�ﻣﻮ�� ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﮔﺮ�� ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ � ﺑﺮ ﻃﺒﻖ �ﺻﻮ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� ﻛﻼ� ��  10 -15ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

13

ﺗﺎ ﺣﺪ �ﻣﻜﺎ� �� ���� ﻛﻮ�ﻛﺎ� � ﺷﻴﺮﺧﻮ���� ﭘﻮﺷﻚ ��� � �� ﺻﻮ�� ﻟﺰ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﻚ ﻫﺎ� ﺿﺪ �� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.
�� ���� ﻫﻤﺮ�� )ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ( � ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ��ﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺎ ﻛﻔﺶ � ﻟﺒﺎ� ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ��ﺧﻠﻲ

14
�ﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺑﻌﻤﻞ �ﻳﺪ � ����� � ﺧﺮ�ﺟﻲ �ﻧﺎ� �� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺟﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ �ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ���� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺣﺎ�� �ﺧﻄﺎ� � ﭘﻴﺎ� ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ � �� ﻧﻘﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﺳﺘﺨﺮ) ��ﻫﺮ�� ������
�ﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎ � ��� ﻫﺎ � ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ � ﻣﺤﻮﻃﻪ( ﻧﺼﺐ ﮔﺮ�� � ﺑﺮ�ﺷﻮ� �ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ � ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ� ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ �����

15

ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻧﺎﻇﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮ�ﺷﻮ� �ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ �� �� �ﺧﺘﻴﺎ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� �ﺳﺎﻳﻞ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﻣﻜﺎﻧﺎ�
�ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻗﺮ�� �ﻫﺪ.
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•
•
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ﻧﻜﺎ� ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺎﻳﻞ � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﺘﻪ � ﻳﺎ
ﺳﻜﻮ� ﺷﻴﺮﺟﻪ� ﺳﺮﺳﺮ� � ﺣﻮﺿﭽﻪ �ﺑﮕﺮ� � ....ﻧﺼﺐ ﮔﺮ��.
�� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ�)��ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ � ﻧﻴﺰ ��� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ  (CPRﺑﺎ ﺣﺪ�ﻗﻞ 90 × 60
وجودﺑﺎﺷﺪ.
متر��ﺷﺘﻪ
�ﺟﻮ�
90*60ﻣﺘﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ
داشته باشد.
سانتی

•

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ � ﭘﺲ �� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎ� �� ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﻠﺮ ﻋﺒﻮ� ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

•

���� �ﻓﺮ�� ﻣﺴﻦ ����� ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮ�ﻗﻲ � �ﻓﺮ�� ����� ﻓﺸﺎ� ﺧﻮ � ﺑﺎﻻ� ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﻧﻴﺰ �ﻧﺎ� ﺑﺎ����
ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ� �ﺑﮕﺮ� ﻣﻤﻨﻮ� �ﺳﺖ �� .ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ����� ﺣﻮﺿﭽﻪ �ﺑﮕﺮ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

� ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺳﺘﺨﺮ.

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

16
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻮ�ﻳﻊ � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻳﻮ� ﺣﻮﻟﻪ� ﻛﻼ�� �ﻣﭙﺎﺋﻲ� ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻨﺪ� ﺗﻴﻎ� ﺑﺮ� � �ﻣﺜﺎ� �ﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮ�� ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﻤﻨﻮ�

17
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ �� ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ �ﻳﺎ ﻣﺘﺼﺪ� �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ�� ﻣﻮ�� ﻏﺬ�ﺋﻲ �� ﻇﺮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ)�� ﻫﺮ ﻧﻮ�(ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ �ﻛﻴﺪ� ﻣﻤﻨﻮ� � �� ﺧﻮ���� �ﺷﺎﻣﻴﺪ� � ﺳﻴﮕﺎ� ﻛﺸﻴﺪ� ��

18
ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ)ﭘﺮﺗﺎ� ﻣﻮ�� ﺧﺎ�ﺟﻲ ﺑﺪ�ﺧﻞ ��( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺷﻨﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ �ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� �� ﻫﻤﻮ��� ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺟﻤﻊ ����)�ﺑﺎﻟﻪ ��� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ﺗﻌﺪ�� ﻛﺎﻓﻲ(�

19
ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻮﻗﺖ� ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ � �ﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮ�ﻳﻜﻪ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﻬﺎ ﻣﻮ�� ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

20

ﻣﮕﺲ� ﭘﺸﻪ � ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮ��� ﺳﮓ� ﮔﺮﺑﻪ � ﻣﻮ� � ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮ�ﻧﺎ� ﺑﻬﻴﭻ �ﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ �� ��ﺧﻞ � ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ �ﻳﺪ� ﺷﻮﻧﺪ.
�ﺟﻮ� ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺒﺎ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺷﻨﺎ� ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﻣﺸﺎﺑﻪ� ﻣﺸﺮ�� ﺑﺮ �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ �ﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺨﺮ �� ��ﺗﺒﺎ� � ﺗﻤﺎ�

21
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ �ﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ � ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﻧﻄﺒﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻳﻦ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻗﺒﻞ �� �ﺟﺮ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎ� ﻣﺴﺌﻮ�

22
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻮﻓﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺮ� ﻏﺬ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪ� ﺑﻮ�� � ����� ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎ� ﻻ�� �� ����� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ��ﻣﺎ�

23
��ﻣﻮ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

24

ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ ��ﻳﮕﺎ� ﺑﺎ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﺳﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

25

�� �ﻣﭙﺎﻳﻲ ﻫﺎ� ﺷﺨﺼﻲ �� ﻛﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� �ﺣﺘﻤﺎ� �ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻗﺎ�� ﭘﺎ � ﻧﻴﺰ �ﮔﻴﻞ ﻛﻒ ﭘﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎ��� ﺻﺎ�� ﺑﺪ�� ���� ﺷﻜﺎ� � ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﺑﺪ�� ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ � ����� ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮ�

26
ﻛﻔﺸﻮ� ﻓﺎﺿﻼ� ﺑﺎﺷﺪ.

27

ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎ�� ﺣﺘﻲ �ﻻﻣﻜﺎ� ﻣﺴﻄﺢ� ﺑﺪ�� ﺗﺮ� ﺧﻮ��ﮔﻲ � ��� � ﺷﻜﺎ� � ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ �ﺑﻪ �ﻧﮓ ��ﺷﻦ �ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
• ﺗﻬﻮﻳﻪ ��ﺧﻞ ﺳﻘﻒ ﺻﻮ�� ﮔﻴﺮ� � �ﻣﻴﺪ� ﻫﻮ�� ﮔﺮ� � ﺧﺸﻚ � ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻘﻒ � ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ �� ���� ﻫﻮ��
ﻣﺮﻃﻮ� ﺑﻪ ��ﺧﻞ �� �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.

28

�ﺧﺘﻜﻦ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ ������ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﺧﺘﻜﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ����� �ﺑﻌﺎ�� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﺳﺘﺨﺮ � ﺗﻌﺪ�� ﻣﺮ�ﺟﻌﻴﻦ �ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  75ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻳﻚ ﻋﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﺎ��� ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺪﻫﺎ� ﻟﺒﺎ� ﻗﻔﻞ ��� � �ﺧﺘﻜﻦ �ﺟﺒﺎ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺣﻔﻆ ﻟﺒﺎ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ� �ﺧﺘﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ���ﺑﺘﺪ� �ﺧﺘﻜﻦ� ﺳﺮ�ﻳﺲ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ )ﺗﻮ�ﻟﺖ � ��ﺷﻮﻳﻲ (� ���
ﻫﺎ � ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﭘﺎﻫﺎ ﻗﺮ�� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻛﻒ �ﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎ �� ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺮ�ﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻮ��ﺋﻴﻚ ﺻﺎ� ﺑﺪ�� ﻟﻐﺰ� � ﺑﺪ�� ﺷﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
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• ﻣﺤﻞ �ﺗﺼﺎ� �ﻳﻮ��� ﻫﺎ � ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﻘﻌﺮ � ﺻﺎ� ﺑﻮ�� � ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮ�� ﺣﻔﺮ�� ﻳﺎ ﺷﻜﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
• �ﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺪ� � ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ� ﻫﺎ� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ� ﻛﻒ � �ﻳﻮ��ﻫﺎ� �� ﮔﻨﺪ���ﺋﻲ ﺷﻮ�.
�ﻃﺎ� ﻛﺎ� � �ﺧﺘﻜﻦ ﻣﻨﺠﻴﺎ� � ﻣﺮﺑﻴﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺮ� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ � �ﻳﻮ�� ﻣﺸﺮ� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ�� �� ��ﺗﻔﺎ� 1/5ﻣﺘﺮ ﺗﺎ
ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ �ﻳﻮ�� ﺷﻴﺸﻪ �� �ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮ� ﺳﺮ�ﺳﺮ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ��� ﻫﺮ  75ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ �� ﺳﺮ� � ﮔﺮ� ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺑﺴﺮ�ﻛﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﺑﻪ ﺗﻌﺪ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ � ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

32

•

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

•

ﻇﺮ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ�� ﻧﻮ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

�ﻳﻮ�� � ﻛﻒ ﻣﺤﻞ ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ � ﻋﺎ�� �� ﺗﺮ� � ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺮ� �� ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

• ﻛﻒ � �ﻳﻮ��ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮ� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� � �ﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ �� ﻫﺮ ��� ﭘﺲ �� ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ� �ﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼ� ﺷﺴﺘﺸﻮ � �� ﻣﻮ�ﻗﻊ ﺿﺮ��� ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ� ﻫﺎ� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ�
ﮔﻨﺪ���ﺋﻲ ﻛﺮ�.
• ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻣﺠﺪ��� ﭘﺎﻫﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻌﺪ �� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﻮ�ﻟﺖ ��ﺣﻴﻦ ﺷﻨﺎ ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.

33

ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ� ﻧﺎﺟﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � ﭘﺮﺳﻨﻞ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ � ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﺠﺰ� � ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ �� ﮔﺮ�
� ﺳﺮ� � ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �� ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﺑﻪ ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﻠﻲ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮ�� ﭘﺎ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﺑﻌﺪ �� ��� ﮔﺮﻓﺘﻦ � ﻗﺒﻞ �� ���� ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ � ﻧﻴﺰ �� ﻣﺤﻞ ﺧﺮ�� �� ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ
ﺑﺎﻳﺪ �� ��ﺧﻞ �� ﻋﺒﻮ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

34

35

• ﻧﺎﻇﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ �ﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﻗﺒﻞ �� ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻫﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺣﺪ�ﻗﻞ 20
 20ﺛﺎﻧﻴﻪ ��ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﻠﺮ ﻗﺮ�� �ﻫﻨﺪ .
• ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎ�� ﻣﺤﻠﻮ� �� 2-1ﺻﺪ ﻛﻠﺮ ) 20000-10000ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮ� ﻧﻴﻢ ��ﺻﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ
ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
�ﻳﻮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� �� ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ �� ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎ�� ﺑﻮ�� � ﻃﻮ�� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� ���� ﺣﺸﺮ�� � ﺟﻮﻧﺪﮔﺎ� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺑﻌﻤﻞ
����.
�ﻳﻮ��ﻫﺎ � �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻒ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

36

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

• �ﻳﻮ�� ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ���ﻳﻪ �� 90ﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ �� � ﺧﻂ ﺷﻨﺎ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ � �� ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.
• �ﻳﻮ�� ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ �ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  80ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ� �ﻳﺮ �� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎ�� ﻛﺎ�� ﺳﻄﻮ� ��ﺧﻠﻲ ﻛﺎﺳﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

37

•

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎ�� � ﻛﺎﻣﻼ� ﺻﺎ� ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﺷﻮ�

•

ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮ� � �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﺑﺪ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﻳﻤﻨﻲ ﻻ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

38

ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���� ����� ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺪ�ﻳﺠﺎ �� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺮ�� � ﺑﻪ ��� ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ �ﺳﺘﺨﺮ
ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ�� ﺑﺎﺷﺪ.

39

����� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮ�� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ����� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ� ����� .ﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ
�� ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮ�� ���� ﺷﻮ� ﻛﻪ ﻋﻤﻖ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  /5ﻣﺘﺮ �ﺳﺖ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﺳﺮ�ﻳﺰ ﺳﻄﻮ� ��ﺧﻠﻲ ﻛﺎﺳﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ������ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

40

•

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

•

ﺟﻤﻊ ���� ﻣﺪ��� �ﺟﺴﺎ� ﻣﻌﻠﻖ � ﻛﻒ ﻫﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ� ﺑﺮ ﺳﻄﺢ �� � ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺑﺮﮔﺸﺖ �ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ
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�� �ﺛﺮ ﻣﻮ� ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ �� �����
•

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺑﻮ�� � �ﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺎ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �� �� ﮔﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

41

•

�� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪ��� �� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ  4/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

�� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪ��� �� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ  2/25ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

�� �ﺳﺘﺨﺮ �ﺑﮕﺮ� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻓﻀﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ  /9ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

•

ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ��ﻫﻨﻤﺎ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺣﺪ����  3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ �� ﻣﺴﺎﺣﺖ �ﺳﺘﺨﺮ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ�.

42

ﺑﺮ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ �� �ﺳﺘﺨﺮ �� ﻳﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻪ �ﻧﮓ ﺳﻴﺎ� � ﺳﻔﻴﺪ) (Secchi discﺑﻪ ﻗﻄﺮ 15
سانتیمتر �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�).ﻛﺪ��� �ﻳﺮ (NTU 0/5
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
15

43

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

44

ﻣﻴﺰ�� � �� pHﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ  7/8-7/2 pHﻛﻠﺮ �ﻧﻲ  -ﺳﺎﻳﺮ ��� ﻫﺎ  8-7/2ﺑﺎﺷﺪ.

45

��ﺟﻪ ﺣﺮ��� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 �ﻣﺎ� ���� 35-29ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�� -ﻣﺎ� ﻫﻮ� �� 30-29ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�• �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﻣﺎﻧﻲ
• �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎﻻ� � -ﻣﺎ� ���� 32-29ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�� -ﻣﺎ� ﻫﻮ���30-29ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�
• �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻨﺎ � -ﻣﺎ� �� ��28-25ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�� -ﻣﺎ� ﻫﻮ� ��30-27ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�
 �ﻣﺎ� ���� 32-27ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�� -ﻣﺎ� ﻫﻮ� �� 30-28ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ��ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻴﺮﺟﻪ
•
 �ﻣﺎ� ����27-25ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�� -ﻣﺎ� ﻫﻮ� �� 29-27ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�• �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﺗﺮﭘﻠﻮ
• ��ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� ��ﺧﻞ �ﻣﺎﻛﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ �� �� 30ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�
• ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� ﻫﻮ�� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ �� �� 4ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� ﮔﺮﻣﺘﺮ � ﻳﺎ ﻳﻚ ��ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� ﺳﺮ�ﺗﺮ �� ��
�ﺳﺘﺨﺮ.

46

ﻣﻴﺰ�� �ﻃﻮﺑﺖ �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﺪ���  50ﺗﺎ �� 60ﺻﺪﻛﻨﺘﺮ� ﮔﺮ��.

47

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ������ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺗﻌﺪ�� ﻓﻌﺎ� ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ� �� ﻣﺤﻴﻂ �ﺳﺘﺨﺮ  2ﺗﺎ  3ﺑﺎ� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
• �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮ�� ��ﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻪ ﺣﺎ�� ﻣﻘﺎ�ﻳﺮ �ﻳﺎ��
ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪ� �� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
•
•

48
•

ﺗﻌﺪ�� ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻣﺴﺎﺣﺖ �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮ�
ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﺮ � ﻛﺎ���� ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎ� ﻏﺮﻳﻖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ )ﺷﺮ� ﻻ�� ﺑﺮ��
ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ�(
ﻣﺘﺼﺪ� ﻧﺠﺎ� ﻏﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺋﻲ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﻛﻪ ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ �ﻗﻮ� ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺑﻴﺶ ��  75ﻓﻮ� ) 25ﻣﺘﺮ ( ﻃﻲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

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

49
•

�ﺟﻮ� �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﺠﺎ� ﻏﺮﻳﻖ �� ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻮ�� ﺗﻴﺮ�� ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺎﺋﻲ ﺷﻜﻞ� ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺠﺎ�� ﺗﻴﻮ�� ﻃﻨﺎ� � ﺳﺎﻳﺮ �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮ��
ﻧﻴﺎ� �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺨﺮ �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ.
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ� ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ� �ﻳﺮ� � ﻃﻨﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻋﺮ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ���
ﺷﺨﺼﻲ �� ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

50

51

•

�� ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮ� ﻛﻪ ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮ� ﺧﻮ�ﺷﻴﺪ � ﻳﺎ ﻧﻮ�ﻫﺎ� ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ �ﻳﺪ ﻧﺠﺎ� ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺸﻮ�
ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮ� ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﺪ� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ � ﺳﻄﺢ �� ��
ﺑﺎﺷﺪ.

�ﺳﺘﮕﺎ� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ � ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻒ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﻧﺼﺐ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ � ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ �� �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ.
• ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� � � �� PHﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ����ﻧﻪ � ﺑﻪ �ﻓﻌﺎ� ﻛﺎﻓﻲ �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� � �� �ﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮ� ﺛﺒﺖ � ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ�
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ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ� ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
•

�ﺗﺎ� ﺗﺰ�ﻳﻖ ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻ�� �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮ��.

•

ﻣﺤﻞ �ﻳﻦ �ﺗﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ� ﻳﺎ ﻫﻮ�� ﻣﺘﺤﺮ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻣﺤﻞ �ﻧﺒﺎ� ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ � ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ���� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺗﺰ�ﻳﻖ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺰ� �� ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻗﺮ�� ���� ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺗﺎ� ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﻦ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻨﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻫﻮ�ﻛﺶ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻳﻚ �ﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎ� ﻫﻮ�� �ﺗﺎ� �� ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

•

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻫﻮ�ﻛﺶ �ﺿﺎﻓﻲ �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ���� ﺳﻴﻠﻨﺪ� ﻫﺎ� ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ ﻛﺎ� ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�.

•

ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮ�ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺎ�� �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺳﻴﻠﻨﺪ�ﻫﺎ� ﮔﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�.

•

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ���� ﺳﻴﻠﻨﺪ�ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ��� �� �ﺳﺘﺮ� ﻋﻤﻮ� �ﻓﺮ�� ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﻻ�� �� ﺧﺼﻮ� ﻧﺤﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � ﻧﻜﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ���� ﺳﻴﻠﻨﺪ�ﻫﺎ�
ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮ��.

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

52

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮ�ﻳﺰ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎ� ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ� � ﭘﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ� ﺟﺬ� ﻣﻮ� � ﺗﻼﻃﻢ �� �ﺳﺘﺨﺮ �� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ �ﻣﻜﺎ� ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻨﺪ.

53

ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻨﺎ � �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﺑﺎ� ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ� ��ﻛﻨﺎ�� ﻃﻮﻳﻞ �ﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺗﻸﻟﻮ ﺧﻮ�ﺷﻴﺪ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
• �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﺑﺎ� ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺣﺎﺷﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮ � �� ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ �ﻓﺘﺎ� ﻗﺮ�� ﻣﻴﮕﻴﺮ� ﻧﺼﺐ ﺷﻮ�.
•

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

•

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

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

54

•

ﺣﺎﺷﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺣﺪ�� �� 2ﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎ�� �ﺳﺘﺨﺮ ����.

•

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ �� ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪ� � ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ��� �ﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎ� ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺣﺎﺷﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ� ﻫﺎ� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﺠﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ����ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

•

�� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ �� ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

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

55
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•

ﻓﺮ� ﻛﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻣﺤﻮﻃﻪ �� ﻣﻤﻨﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

ﻟﺒﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﻴﺎ� ﻣﺤﻜﻢ � ﺑﺎ ���� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ � ﺑﺪ�� ﺷﻜﺎ� � ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﮕﺎ� ��ﺗﻔﺎ� ﺳﻨﺞ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ �� ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ�� � ﻣﻮ��� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﺼﺐ � ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
����� ﻫﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
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•

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

•
•

����� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮ�� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﻧﮕﺮ��.
����� ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻼﻃﻢ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� ﻛﻒ ﻳﺎ �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ�� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ �� ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

58
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�ﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ �� �ﻧﺪ��� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ��ﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ� �� ﺳﺎﻟﻦ �ﺳﺘﺨﺮ � ��� ﻫﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
�� � �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻮ�ﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ �� ﻛﻠﺮ ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• �ﻣﻜﺎ� ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ �� ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ� � ﻧﻈﺎﻓﺖ ��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ �� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﻧﻤﻨﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• �� ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻮﺑﻲ� ﭼﺴﺐ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� � �ﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
��ﺷﻨﺎﻳﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

•

����� ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻼﻃﻢ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� ﻛﻒ ﻳﺎ �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ�� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ �� ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• �ﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ �� �ﻧﺪ��� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ��ﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ� �� ﺳﺎﻟﻦ �ﺳﺘﺨﺮ � ��� ﻫﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
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ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ
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• �ﻣﻜﺎ� ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ �� ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ� � ﻧﻈﺎﻓﺖ ��ﻫﺎ � ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ �� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﻧﻤﻨﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• �� ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻮﺑﻲ� ﭼﺴﺐ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� � �ﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
��ﺷﻨﺎﻳﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺷﺪ� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ � ﻧﻮ� ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ �� ��ﻫﺮ�� ﺳﺮﺳﺮ�� �ﺧﺘﻜﻦ� ﺗﻮ�ﻟﺖ� �ﺳﺘﺸﻮﺋﻲ� � ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﻮ� ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺷﺪ� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﻣﻨﺎﻃﻖ �ﺧﺖ ﻛﻦ ﺑﺎﻳﺪ  323ﻟﻮﻛﺲ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ�.
•
•

ﺳﻴﺴﺘﻢ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪ�� �ﻧﻌﻜﺎ� ﻧﻮ� ﻗﺎﺑﻞ ��ﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻤﺎﻣﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪ� � �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﺑﺎ�� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺷﺐ�ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ �ﺿﻄﺮ���
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•
•
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•
•
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�ﺳﺎﻳﻞ �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� � ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ �ﺟﻪ �� �ﺳﺘﺮ� ﺷﻨﺎﮔﺮ��
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ� ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ � ﻻﻣﭗ ﻫﺎ� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� �� ﻣﺤﻴﻂ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� �ﻳﺠﺎ�
��ﺷﻨﺎﻳﻲ �ﻧﻨﺪ� ﻳﺎ ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� � ﻳﺎ �ﻧﻌﻜﺎ� ﺑﻴﺶ �� �ﻧﺪ��� ﻧﻮ� �� ﺳﻄﺢ �� �ﺳﺘﺨﺮ �ﺟﺘﻨﺎ� ﺷﻮ�
ﭼﺮ�� ﻫﺎ� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮ�ﻳﻄﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ �ﻳﺴﺘﺎ�� �� ﻛﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ�
ﻣﺨﺘﻠﻒ ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ � ﻛﻒ �� �� ﺑﻪ �ﺿﻮ� ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭼﺮ� � ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻴﺴﺘﻢ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ� �� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﻧﻮ� ﻧﺎﻣﺘﻘﺎ�� � ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺒﺎ� ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ�� �ﻧﺘﺸﺎ� ﻧﻮ� �� ﺳﻄﺢ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ � ﻟﻮ��� ���ﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ����ﻧﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ � ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﻨﺎ� ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻃﻨﺎ� ﻫﺎ� ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺗﻤﺎ� ﻃﻮ� �ﺳﺘﺨﺮ �ﻣﺘﺪ�� ﻳﺎﻓﺘﻪ � ﺑﻪ ﻗﻼﺑﻬﺎ� ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻮ�ﻓﺘﻪ �� �ﻳﻮ��� ﻫﺎ�
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ� .

62
•

�� ﺑﻴﻦ ﻫﺮ �� ﺧﻂ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ �� ﻳﻚ �ﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎ� �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻃﻨﺎ� ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻴﺐ ﻳﺎ �� ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ �� ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ� ﻧﺼﺐ ﺷﻮ�.

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﻫﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﺣﺪ�ﻗﻞ �� ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ �� ﺑﺎ ﺧﺮ�ﺟﻲ ﻣﻜﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮ � �� ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎ� � ﺑﺎ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 90ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎ�ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�.
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•
•

ﺧﺮ�ﺟﻲ �ﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﻳﻚ ��ﭘﻮ� ﻳﺎ ﺗﻮ�� ﺿﺪﮔﺮ��� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪ� ﺑﺮ��ﺷﺖ ��ﭘﻮ� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺑﺰ�� �ﻳﮋ� � �ﺑﻌﺎ�� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� �� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﻧﺘﻮ�ﻧﺪ ﻫﻤﻪ �� ��
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﻧﺮ�ﺑﺎ� � ﭘﻠﻜﺎ� ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•
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ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺷﻜﻢ �ﻳﻮ�� ﺳﺎﺧﺘﻪ � ﺑﻪ ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ ﻧﻔﻮ� ﻧﻜﻨﺪ �� ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮ�ﺑﺎ� ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻧﺮ�ﺑﺎ� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺟﻨﺲ ﻣﻮ�� �ﻧﮓ ﻧﺰ� � �ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ�.

•

ﮔﻮﻧﻪ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ �ﺳﺖ� ﺧﻮ� �� �� �� ﺧﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

•

ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� ﺧﺮ�� �� �� ﺑﻪ �ﺿﻮ� � ��ﺷﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ��ﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

ﭘﻠﻜﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ����� �ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﺑﻮ�� � ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� �� ﺑﺎﻳﺪ �ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

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

����� �� ﮔﺮ� ﺑﺎ ﺣﺪ�ﻗﻞ ��ﺟﻪ ﺣﺮ���  � 32ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �� 43ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

•
•
•
•

ﺑﺎﻳﺪ �� ﺷﻴﺮﻫﺎ� ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ � ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻣﺨﻠﻮ� ﻫﺎ� �� ﺳﺮ� � ﮔﺮ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﮔﺮ��.
ﭘﺮ�� ﻫﺎ� ﻣﺤﻞ ��� ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮ�� � ﺻﺎﺑﻮ� ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﺳﺮ � ﺑﺪ� �� ﻣﺤﻞ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻒ � �ﻳﻮ��ﻫﺎ� ��� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ � ﻛﻒ ����� �� ﻛﺸﻲ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﺮ� ﻛﻒ ﺷﻮ� ﺑﺎﺷﺪ.
��� ﺑﺎ �� �ﺑﮕﺮ� � ﺻﺎﺑﻮ� � ﻋﺒﻮ� �� ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﻠﺮ ﻗﺒﻞ �� ���� ﺑﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ� ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮ� � ﻧﻈﺎ��
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

صفحه

88

•

راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي

ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ �� ���� � ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺧﺮ�� �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ��� ﮔﺮﻓﺘﻪ � ﺑﺪ� ﺧﻮ� �� ﻛﺎﻣﻼ� ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ �ﺟﺮ�� �� ﺑﻌﻬﺪ� ﻣﺪﻳﺮ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﻮ� ﺟﺬ� ﻛﻨﻨﺪ� ﻳﺎ ﻛﺎﻫﻨﺪ� ﺻﺪ� �� �ﻳﻦ ﻧﻮ� ﻣﻜﺎ� ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ � ﻗﺮ�� ���� ﺷﻮﻧﺪ.

•

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎ�� ﺻﺪ� �� �ﻳﻮ��� ﻫﺎ� ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ � ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮ�� ���� ﺷﻮﻧﺪ

•

�ﻳﻦ ﻣﻮ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﺷﻲ �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � �ﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﺎ�� ���� �� ﺑﻪ ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
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•

�� ﭘﺎ� � ﺗﺎ�� �� �� ﺗﻤﺎ� ﺳﻄﺢ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻳﻜﻨﻮ�ﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﻴﻨﺪ��ﻧﺪ.

•

ﻣﺠﺮ�ﻫﺎ� ����� �� ﭘﺎﺋﻴﻦ �ﻳﻮ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � �� �ﻳﺮ �� ﻗﺮ�� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•
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�� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺑﺰ�� ﻣﺠﺎ�� ����� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻮ�ﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ �� ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ �ﻳﻮ��ﻫﺎ� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ � ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ �� ﺳﻄﺢ ��
ﺗﻌﻴﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻣﺮﺗﺐ �ﺳﺘﺨﺮ �� ﺟﺎ��ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﺶ ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮ�.
ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•
•
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•

ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ�� ��ﻟﻴﻦ ﺑﺎ� ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ �� ﺻﺪ�� ﻣﺠﻮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻣﻜﺎ� ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ � ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ� ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ��ﮔﺎ�
ﺻﺎ�� ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﺠﻮ�� ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮ�� ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
ﻫﺮ �ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ �� ﺗﻤﺎﻣﻲ ��ﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ��� ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ � ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �� ﻣﻄﺎﺑﻖ
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ � ﻣﻘﺮ��� �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ��ﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ� � ﺛﺒﺖ �ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�ﮔﺮ�� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
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•

��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﻨﻈﻢ � ������ ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ

•

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻫﺮ  4ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻫﺮ  4ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﺗﻬﻮﻳﻪ �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻫﺮ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﮔﺮ�� �� �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� � ﻫﺮ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

��ﺟﻪ ﺣﺮ��� �� �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻫﺮ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

��ﺟﻪ ﺣﺮ��� ﻫﻮ� )�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪ�(�� ���� �ﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺑﻜﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � ﻫﺮ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺗﻌﺪ�� ﻛﻞ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �� ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺲ � ﻳﺎ ﻫﺮ �� ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺗﻌﺪ�� ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ �� ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺲ � ﻳﺎ ﻫﺮ �� ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ�

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ��  pHﺳﻪ ﺑﺎ� �� ���

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﻪ ﺑﺎ� �� ���

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺳﻪ ﺑﺎ� �� ���

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺑﺮ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺳﻪ ﺑﺎ� �� ���

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ��� �� ﻫﻮ� �� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺼﻮ�� ����ﻧﻪ

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ��� �� �� �� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺼﻮ�� ����ﻧﻪ

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ �� ﺳﻪ ﺑﺎ� �� ���

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪ�� ﻣﺤﻠﻮ� ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ

•

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪ� �ﻧﺪﻳﺲ �ﺷﺒﺎ� ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ

•

�ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ� ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮ�� ﺑﺼﻮ�� ﻫﻔﺘﮕﻲ)ﺑﺎﻛﺘﺮ� ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎ� ﻳﻜﺒﺎ�(

•

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

•

ﻣﻘﺪ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮ�� ����ﻧﻪ) �� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��(

•

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��.

•

ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻓﺮ� ﻫﺎ � ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﺘﺒﺮ � ﺑﺮ�� ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﺣﺪ�ﻗﻞ  12ﻣﺎ� ﻧﮕﻪ ���� ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺣﺮﻳﻖ � �ﻧﻔﺠﺎ� � ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﺮ�� �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ� ﻻ�� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎ� � ﻧﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �
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ﺗﻌﺪ���ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﻤﻞ �ﻳﺪ.
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ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﭼﺮﺧﺶ �� )ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮ�(� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� � ﻛﻠﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮ�� �
ﺑﻄﻮ� ﻣﻨﻈﻢ ﻃﻲ ﺑﺎ��ﻳﺪﻫﺎ� ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ� ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﻳﺪ � ���ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ ��� ﺣﺎﺷﻴﻪ� �ﻳﻮ�� � ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ �ﻛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺷﻜﻞ � �ﻧﺪ��� ���ﺋﻪ
ﺷﻮ�.
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•

ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� �� ﻃﺮ� �ﺳﺘﺨﺮ � �� �� �ﻧﺘﻬﺎ� �� �ﻧﺠﺎ � ﮔﻴﺮ�.

•

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬ��� �� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺗﻤﺎ� ﺟﻬﺎﺗﻲ �� �ﺿﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮ���� ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ� ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ �ﺿﻮ� ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �ﻳﺪ� ﺷﻮ�.

•

�� ﺻﻮ�� �ﻣﻜﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ � ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� � 2ﺑﺎﻧﻪ ��ﺑﺎ� ��� ﻓﺎ�ﺳﻲ � �ﺑﺎ� ��� �ﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺗﻮﺻﻴﻪ(.

•

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺟﻨﺲ ﺑﺎ���ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� � ﺑﻪ ﺻﻮ�� ��ﺋﻤﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮ�.

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

ﻧﺎﻇﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ �� ﺑﺎﻻ � ﻳﻜﻲ �� ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﺳﺮ� ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

•

ﺳﺮ ﺧﻮ��� ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ � ﺗﻮﻗﻒ �� ��ﻻ� ﻫﺎ � ﺳﺮﺳﺮ� ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

�ﻳﺴﺘﺎ�� � ��ﻧﻮ ��� �� ��ﻻ� ﻫﺎ � ﺳﺮﺳﺮ� ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺳﺮ ﺧﻮ��� ﺗﻨﻬﺎ �� �ﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎ �� ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺮ�� ���ﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.

•

ﺳﺮ ﺧﻮ��� �� �ﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻮ�� �� ﺑﻐﻞ ﻓﺮ� ﺑﺰ�ﮔﺴﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮ� �ﺳﺖ.

•

ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﻣﻮ��� ﻓﻮ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﮔﺮ��.

•
•

ﺳﺮﺳﺮ� ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� �� ﺑﻪ ﻫﻴﭻ �ﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺳﺮ ﺧﻮ��� ﭘﺮﺗﺎ�
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� � ﮔﺮ�� �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺳﺮﺳﺮ� ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� � ﮔﺮ�� �� �� �� ���� �ﻣﺎﻧﻲ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ �ﻧﺠﺎ� �ﻫﺪ.

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﻣﻮ� ﺳﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•
•
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ﻋﻤﻠﻜﺮ� �� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎ�ﮔﻴﺮ� �� �� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ� ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﻮ�� � ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮ�� �� � ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ �� �ﺳﺘﺨﺮ �� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻫﺮ 2ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ� ﺑﻄﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﮔﺮ�� ������� � ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

• ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺗﻤﺎ� ﻣﺪ�  24ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ��� ﺑﻄﻮ� ﻣﺪ��� ﻛﺎ� ﻛﻨﺪ.
�� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﻣﻮ� ﺳﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻛﻨﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ � �� ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ� ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺪ� ﻧﺼﺐ ﮔﺮ�� ﻛﻪ ��
ﻣﻮ�ﻗﻊ ﺿﺮ��� �ﻣﻜﺎ� ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮ� ﺳﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ � ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� �ﺑﮕﺮ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
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•

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� �ﺑﮕﺮ� �� 40ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� �ﺳﺖ.

•

����� ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﺟﻬﺖ �ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� ﺑﺎﻻﺗﺮ �� �� 40ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ�
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•

ﻳﻚ �ﻣﺎ� ﺳﻨﺞ �ﺳﺘﻲ �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﮔﺮ�� ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﻫﺮ �15ﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪ� ﺑﺎﺷﺪ �.ﻳﻦ �ﻣﺎ� ﺳﻨﺞ ﭘﺲ
�� �ﺗﻤﺎ� �ﻣﺎ� � 15ﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ �ﻧﮓ �� ﺑﻪ ﺻﺪ� ������.

•

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� �ﺑﮕﺮ� ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ  10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ ﻳﺎ ﻣﺎ�� ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻳﮕﺮ �ﺷﺒﺎ�)
)ﻓﻮ� ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ( ﺷﻮ�.

•

ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﺘﺨﺮ �ﺑﮕﺮ� � ﺗﻌﻮﻳﺾ �� ﻫﺮ  2ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎ� ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮ�.

•

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ �� ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﻧﺸﺴﺘﻦ �ﻓﺮ�� �� ��ﺧﻞ ﻳﺎ ﻛﻨﺎ�� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ  60ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ
باشد.
می
ﺑﺎﺷﺪ.

•

�� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ �� 1ﻣﺘﺮ �ﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ �ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ �� �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮ�.

•

�� ﺷﺮ�ﻳﻄﻲ ﻛﻪ �ﺧﺮﻳﻦ ﭘﻠﻪ ﺑﺮ�� ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ��ﺗﻔﺎ� ﭘﻠﻪ ﺗﺎ  35ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ �ﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮ�.

•

ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺿﺪ ﺳﺮ ﺧﻮ��� ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻫﺮ ﺳﺮ� �� ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺠﺰ� ����� ﻳﻚ ﻧﺮ�� ﻳﺎ �ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ���� ﺷﺪ� �
ﺧﺎ�� ﺷﺪ� ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺑﻪ ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ �� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻮ�� � ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﻠﻪ �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﺪ.

•

ﺑﺨﺸﻲ �� ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺻﻨﺪﻟﻲ� ﻧﻴﻤﻜﺖ � ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ �ﻓﺮ�� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.

•

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺘﺨﺮ �� ﺷﺮ�ﻳﻄﻲ ﻛﻪ �� ����ﻫﺎ� ﺿﺪ�ﻧﻌﻘﺎ� ﺧﻮ�� �ﻧﺘﻲ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ� ����ﻫﺎ� ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻛﻨﻨﺪ� ﻋﺮ���
ﮔﺸﺎ�ﻛﻨﻨﺪ� ﻋﺮ��� ﺧﻮ�� ���� ﻣﺴﻜﻦ ﻗﻮ� ﻳﺎ ���� ﺑﺨﺶ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ� ﻣﻤﻨﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻣﺤﺪ��� �ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺷﻨﺎ ﻛﺮ�� ﻳﺎ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻦ �� �� �� �ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

�ﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻌﻠﻮﻻ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•

�ﺳﺒﺎ� � ﻟﻮ��� ﻣﺨﺼﻮ� �ﻓﺮ�� ﻣﻌﻠﻮ� ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ�

ﻣﻌﻠﻮﻻ� �� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ � ﺧﺮ�� �� �� � ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �  ...ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
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•

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮ� ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎ�� �� ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ � ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

����� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻧﺎﺗﻮ�� ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮ� ﺷﻴﺐ ��� � ﻳﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� ﻣﺘﺤﺮ� ﺑﺎﻳﺪ �� �ﺳﺘﺮ� ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� ﺧﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.

•

�ﻳﻠﭽﺮ ﻓﺮ� ﻧﺎﺗﻮ�� ﺑﺎﻳﺪ �ﻳﻤﻦ ﺑﻮ�� � �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� ﻣﻘﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.

•

�ﻣﻜﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �ﻳﻠﭽﺮ �� ��ﺧﻞ �ﺳﺘﺨﺮ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� � ﮔﺮ�� �� ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ �� �ﺳﺘﺨﺮ �� ﻫﺮ  2ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎ� ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮ�� � ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﮔﺮ�� ������.
�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺘﺤﺮ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺎﻳﺪ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� �ﻳﺮ �� ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻳﮕﺮ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﻳﻦ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﺑﺮ����� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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•

ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ �ﻳﻤﻦ ﺑﻮ�� � �� ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ � ﻧﮕﻪ ���� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺷﺶ �� ﺑﺎﻳﺪ �� ﭼﻨﻴﻦ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮ�.

•

�� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ �� ����� ﻫﺎ� �� ﻛﻪ �� ��2ﺗﻔﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ����ﺧﺘﻼ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ �� �� ﺗﻤﺎ�
ﻣﺪ� �ﻣﺎ�)ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ � �ﻳﺠﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

•

ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ �ﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎ� �ﻫﻨﺪ� ﻋﻤﻖ �ﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ
�ﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮ�� ���� ﺷﻮ�.

•

ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻲ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺨﺮ �� ﻣﻌﺮ� �ﻳﺪ ﻗﺮ�� ���� ﺷﻮ�.

�ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ��ﺗﺮﭘﻠﻮ ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ �ﻳﻦ ﺑﻨﺪ �� ﻧﻴﺰ �ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

79

•

ﻋﻤﻖ �� �� ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ �� ﻧﺒﺎﻳﺪ ��  1/8ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ � ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
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•
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ﺑﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ��ﺧﻠﻲ � ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺳﻄﺢ �� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ 8*20ﻣﺘﺮ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ�� ﻛﻪ �� �ﻳﻦ
ﺻﻮ�� ﻋﻤﻖ �� ﺗﺎ 1/8ﻣﺘﺮ �ﻣﻜﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ����.

• ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� �� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﺪ����� 26± 1ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ� ﻏﻮ�ﺻﻲ ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ �ﻳﻦ ﺑﻨﺪ �� ﻧﻴﺰ �ﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
•

ﻋﻤﻖ �� ﺑﺮ�� ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ� ﺳﺎ�� ﺣﺪ�ﻗﻞ 1/5ﻣﺘﺮ � ﺑﺮ�� ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎ� 5/5-3/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﭘﻴﺪ� ﻛﻨﺪ.

•

ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻓﻀﺎ� ﺧﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� � ﭘﺮﻛﺮ�� ﻛﭙﺴﻮ � ﻫﺎ� ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ� ﺧﺎﻧﻪ� ﻣﺤﻞ ﻛﭙﺴﻮ� ﻫﺎ� ﺧﺎﻟﻲ �

80
ﻣﺤﻞ ﻛﭙﺴﻮ� ﻫﺎ� �ﻣﺎ�� � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻏﻮ�ﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
•

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ�ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮ � ﺻﺪ�� �ﻳﺎ� � �ﻋﺎﻳﺖ �ﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ �� ��ﺧﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪ� ﻛﺎﻓﻲ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮ�.

�ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻲ � ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� �ﻳﺮ �� ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻳﮕﺮ �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺮ����� ﻧﻤﺎﻳﺪ
•
•

�� ﺑﺨﺶ ﻓﻴﮕﻮ� ﺑﻪ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ  10× 3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰ�ﻳﻚ �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮ�� � ﻃﻮ�  10ﻣﺘﺮ ��

�ﻳﻦ ���� �ﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ �� �� ﺑﺨﺶ ﻓﻴﮕﻮ� � ��ﺗﻴﻦ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.

�� ﻣﻮ��� �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ � ﺑﺎ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ 1/5ﻣﺘﺮ �� .ﻳﻜﻲ �� �ﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻋﻤﻖ  3ﻣﺘﺮ � ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮕﺮ
ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻋﻤﻖ  2/5ﻣﺘﺮ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

81
•

�� ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ �� ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  2ﻣﺘﺮ �ﺳﺖ� ﻋﻤﻖ ﻧﻮ�ﺣﻲ ﻛﻨﺎ� �ﻳﻮ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻮ�ﺣﻲ ﻛﻨﺎ� �ﻳﻮ���
�ﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 1/2ﻣﺘﺮ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ  2ﻣﺘﺮ ﺑﻮ�� � �� �ﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻴﺐ �ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻛﻴﻔﻴﺖ �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ� ﺑﺎﻻ � ﺷﻔﺎ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻒ �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ �ﺿﻮ� ﻗﺎﺑﻞ ��ﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

•

�ﻣﺎ� �� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  25ﺗﺎ �� 27ﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺮ��� � �ﺣﺘﻴﺎ� ﻻ�� ﺟﻬﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺻﺤﻴﺢ �� ﺳﻮﻧﺎ

•
•
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ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮ� �� ﻛﻞ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺘﺨﺮ  ��� %75ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮ�� �ﺧﺘﺼﺎ� ﻳﺎﺑﺪ � � %25ﻗﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻮﻧﺎ
�ﺧﺘﺼﺎ� ���� ﺷﻮ�.
ﻧﻮﺷﻴﺪ� ﻳﻚ ﻟﻴﻮ�� �� ﻗﺒﻞ �� ���� ﺑﻪ ﺳﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� �� ﺑﺮ�� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎ�ﺿﻪ � ﺑﻬﺮ�ﻣﻨﺪ� ﻛﺎﻣﻞ �� ﺧﻮ��
ﺳﻮﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮ�.

•

ﮔﺮﻣﺎ� ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮﻧﺎ � ﻳﺎ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻮﻧﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ�� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺮ� ﻛﺮ�� ﺑﻴﺶ �� ﺣﺪ ﻧﮕﺮ��.

•

ﻣﺒﺘﻼﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﺮ� � �ﻳﺎﺑﺖ ﻣﺠﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻮﻧﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

ﻋﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻮﻧﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ �� ﺻﺮ� ﻏﺬ� � ﺑﺎ ﻣﻌﺪ� ﭘﺮ ﺿﺮ��� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

83

ﭘﺲ �� ﺧﺎﺗﻤﻪ � ﺧﺮ�� �� �ﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﻲ ��� ﺻﺎﺑﻮ� � ﺷﺎﻣﭙﻮ � ﮔﺮﻓﺘﻦ ��� ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.

84

ﻋﻤﻞ �ﻓﻊ ﻓﺎ ﺿﻼ� ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ���� � �ﻓﻊ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻮ�� ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
��� ﺧﺮ�� �ﺿﻄﺮ��� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
•
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•

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻳﻚ ��� ﺧﺮ�� �ﺿﻄﺮ��� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻣﺤﻮﻃﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﻲ ��� ﻫﺎ� ﺧﺮ�� �ﺿﻄﺮ��� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ �ﺿﻮ� ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﺷﺪ� � ﺑﻪ ﻫﻴﭻ �ﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻣﺴﺪ��
ﺷﻮ�.

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

86

•

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎﺷﺎ� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� � ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ� �ﺑﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻃﺮﻓﻴﻦ �ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻣﺤﺪ��� ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ�� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮ� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ �� ﻣﺤﺪ��� ﺷﻨﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ��.

ﺳﻜﻮﻫﺎ� ﺷﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

87

•

ﺳﻜﻮﻫﺎ� ﺷﺮ�� ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮ�� � ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻨﺮ� ﻧﺪ�ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺳﻄﺢ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ�ﻗﻞ  50*50ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮ�� � ﺑﺎ ﻣﺎ�� ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪ� �� ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.

صفحه

راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي

92

•

ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ �� ﻫﻨﮕﺎ� �ﺳﺘﺎ�� �� ﺑﻪ ﺟﻠﻮ� ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻛﻨﺎ� �� �� ﺑﮕﻴﺮ�.

�ﺳﺘﺨﺮ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺧﺮ�ﺳﺎﻻ� ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

88

•

����� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻋﻤﻖ  � 60ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  90ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮ�� � ﺑﺎ ﻋﺮ�  7ﻣﺘﺮ � ﻃﻮ�  13ﺗﺎ  20ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ�.

•

ﺑﺮ�� ���� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺮ� ﺣﺪ�ﻗﻞ  7ﺗﺎ  13ﻣﺘﺮ ﺑﺮ�� ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﻣﺒﺘﺪ� ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ�.

•

ﺣﺎﺷﻴﻪ �� ﺑﻪ ﻋﺮ� 2ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺎ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪ� �� ��� �ﺳﺘﺨﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮ��.

ﻣﻌﻴﺎ�ﻫﺎ� �ﻟﺰ�ﻣﻲ ﺑﺮ�� ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ����� ﺷﺮ�ﻳﻂ
�ﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

89

90

•

 7/8-7/2 :pHﻛﻠﺮ �ﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ -ﺳﺎﻳﺮ ��� ﻫﺎ 8-7/2

•

ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ � 80ﻟﻲ  120ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ � 180ﻟﻲ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪ �ﺷﺒﺎ� � - /5ﻟﻲ + /5

•

ﻛﻠﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  /4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﺑﺮ�ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�  5-2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﻛﻠﺮ ����  3-1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮ� ﻫﺎ� ﮔﺮﻣﺎ ﭘﺎ� – ﻛﻤﺘﺮ �� ﻳﻚ ��  100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ  -ﻛﻤﺘﺮ �� ﻳﻚ ��  100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﺑﺎﻛﺘﺮ� ﻫﺎ� ﻫﺘﺮ�ﺗﺮ�� – ﻛﻤﺘﺮ ��  �� 200ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

•

ﺳﻮ��ﻣﻮﻧﺎ� �ﺋﺮ��ﻳﻨﻮ�� – ﻛﻤﺘﺮ �� ﻳﻚ �� ﻫﺮ 100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

•

�ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮ�  -ﻛﻤﺘﺮ ��  100 �� 50ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

�ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ��ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ� �ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻮﻟﻮ�� � ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ �ﺳﺘﺨﺮ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮ� � �� ﺑﺎ��ﻳﺪﻫﺎ� ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ� � ﺑﻪ ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
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فرم ثبت اطالعات ويژگيهاي آب استخر

مسئول فنی/مدير استخر:

نام استخر:
آدرس:

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

��

ﻫﻮ�

����

��ﻳﻒ

ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ

ﺑﺮ����

ﻛﺪ���

pH
ﻛﻠﻴﻔﺮ�

��

ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ�

ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ

ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺮ����

���

TDS

��ﺟﻪ ﺣﺮ���
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻛﻠﺮ

�ﻳﮋﮔﻴﻬﺎ� ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻮﻟﻮ��

ﻫﻮ�
ﮔﺮﻣﺎﭘﺎﻳﺎ�

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 كننده فرم:
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فرم ثبت اطالعات راهبری تاسیسات استخر
مسئول فنی/مدير استخر:
آدرس:

ﻣﻮ��� ﻣﻮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ

��ﻳﻒ

نام استخر:

ﻣﻼﺣﻈﺎ�

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻨﺪ ���ﻳﻲ

1
2

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ

3

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﺗﻬﻮﻳﻪ

4

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﮔﺮ�� ��

5

ﺗﻌﺪ� ﻛﻞ ﺷﻨﺎﮔﺮ�� �� ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺲ

6

ﺗﻌﺪ� � ﻣﻨﺠﻴﺎ� ﻏﺮﻳﻖ �� ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺲ

7

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻟﻮ��� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ )��� ���ﺷﻮﻳﻲ �(......

8

ﻣﻴﺰ�� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﺳﺘﺨﺮ

9

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ��ﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻃﺮ�� �ﺳﺘﺨﺮ)ﻧﺮ�ﺑﺎﻧﻬﺎ �ﭘﻠﻜﺎﻧﻬﺎ�
ﺳﺮﺳﺮ� ﻫﺎ�ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ� ﺷﻴﺮﺟﻪ �(....

10

ﻣﻘﺪ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ

11

ﮔﺰ��� ﺗﻌﻤﻴﺮ� � �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ�

12

ﮔﺰ��� ﺻﺪﻣﺎ� ﻳﺎ �� ���ﻫﺎ� ﺟﺎﻧﻲ

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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مراجع
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ارجاع داده شده است.

 .1اصل هاش��مي  ،احمد .گندزدائي آب و فاضالب ،انتش��ارات دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز ،اختر
،تبریز.1382،

 .2اصل هاش��مي  ،احمد  .بهداشت محیط در استخر های شنا ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز،
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