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 استانداردهاي استخرهاي شنا،شيرجه و واترپلو-4- 1

  -ي مكان يابي و استانداردهاتعاريفبخش اول 

ر شناكردن عبارت است از يك سري حركات معين و منظم دستها و پاها و بطو: شنا -الف 
  آموزش شنا عمدتادراستخرها.آب رابراي انسان ممكن ميسازد دركلي بدن كه امكان پيشروي

   . انجام مي گيردومسابقات اين ورزش نيز در استخر برگزار مي شود

                                                                          :عبارتندازترتيب آموختن موارد شنا 
 ـ 5ـ هماهنگي دست و پا4ـ دست كرال 3ـ پاي كرال 2ـ آشنايي با آب 1 :رال سينه  ك: الف 

   ـ برگشت هاي ساده كرال 8 ـ استارت7  ـ هماهنگي دستها و پاها و هواگيري6هواگيري 

   ـ برگشت هاي ساده كرال8

ـ 4ـ هماهنگي دست و پا     3ـ دست كرال پشت  2ـ پاي كرال پشت   1:كرال پشت : ب 
  ـ برگشت7 ـ استارت    6وپاوهواگيري   دست هماهنگي ـ5 گيريهوا

 ـ 5 ـ هواگيري4ـ هماهنگي دست وپا  3ـ دست قورباغه 2ـ پاي قورباغه  1: قورباغه : ج 
  ـ برگشت7 ـ استارت    6هماهنگي دست و پا و هواگيري   

 ـ 5هواگيري ـ 4ـ هماهنگي دست و پا    3ـ دست پروانه  2ـ پاي پروانه  1:پروانه : د 
.                                         ـ برگشت7 ـ استارت       6هماهنگي دست و پا و هواگيري   

مسابقات شنا نيزدراين موارديعني كرال سينه،كرال پشت،قورباغه وپروانه برگزاروحدنصاب 
وه برسرعت البته عال.سرعت به عنوان معيار اصلي براي برگزيدن نفرات برترمسابقات است

،اجراي صحيح مهارتهاي هريك از رشته ها وطي كامل مسافت تعيين شده از طريق لمس 
                           .)1(ديواره هاي انتهايي استخر نيز موارد موردتوجه داوران اين ورزش مي باشد

شيرجه ازتخته پرش وسكوي ثابت صورت ميگيرد و حركات  ورزش -ورزش شيرجه -ب
و .  متر مي باشد3 متر و 1) ر فن(ارتفاع تخته پرش .  گروه اختياري و اجباري مي باشد2 آن در
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. مترمي باشد5/0ن آ وعرض 60/4طول تخته فنر. مترمي باشد10 و5/7 ،5سكوي ثابت ارتفاع در
 متر است كه شيرجه روندگان مرد از 10و  متر5ز مسابقات ارتفاع سكوي پرش درنوعي ديگر ا

 10 حركت اجباري و يا حركت اختياري انجام مي دهند و حداكثر امتيازات 6ر و  مت10 مترو 5
طول از سطح آب بوده و متر3تا1 دايوهابايستي داراي ارتفاعي ازدراستخرهاي شيرجه .مي باشد

.  درجه انتخاب مي كنند90 متر باشد شيب دايو را نسبت به خط افق 5/0و عرض آنها   4 آنها 
البته در مسابقات شيرجه از . متر باشد50/1طرف داخل استخر حداقل بايد پيش آمدگي دايو به 

 . متري نيزاستفاده مي شود،كه اين سكوها داراي سازه هاي بتني و فلزي هستند10 و 5دايوهاي 
  .)1(آنها را داشته باشندتاامكان بهره برداري از بايستي داراي ابعاد و اندازه هايي باشداستخرهااما

   و ابعاد استخرهاي رشته  ورزشي شيرجه  اندازه

  المللي ملي و بين  اي استاني و منطقه  باشگاهي   عمومي–تفريحي   گونگي مكان چ  نوع مكان 

  متر6   متر 6  متر 6   متر 6  طول تخته    سالني –روباز 

  ارتفاع تخته   

     متر عرض 5/1×  متر ارتفاع 5

   متر عرض 2×  متر ارتفاع 10

   متر عرض 5/1× متر ارتفاع 5/7

   متر عرض 5/1×  متر ارتفاع5

  متر عرض 2×تفاعمتر ار10

   متر عرض5/1× متر ارتفاع 5/7

   متر عرض  5/1× متر ارتفاع5

   متر3   متر3   متر3   متر 3    

 متر 5/1× متر طول 5×ارتفاع  تخته تمريني   

  عرض 

 متر 5/1× متر طول 5×ارتفاع

  عرض
   متر عرض5/1× متر طول 5×ارتفاع   متر عرض5/1× متر طول 5×ارتفاع

 6/0× طول  متر5× متر ارتفاع 1    

  متر عرض 

 متر طول 5× متر ارتفاع 1

   متر عرض6/0×

 متر 6/0× متر طول 5× متر ارتفاع 1

  عرض

 متر 6/0× متر طول 5× متر ارتفاع 1

  عرض

      

 متر ارتفاع 3×  متر طول 88/4

   متر عرض 6/0×

  

  

 6/0× متر ارتفاع 3×  متر طول 88/4

  متر عرض

 

 متر ارتفاع 3×  متر طول 88/4

   عرض متر6/0×

 متر ارتفاع 1×  متر طول 88/4  تخته فنري   

   متر عرض 6/0×
  

 6/0× متر ارتفاع 1×  متر طول 88/4

  متر عرض

 متر ارتفاع 1×  متر طول 88/4

   متر عرض6/0×
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    -واترپلو-ج

بر  بازيكنان عالوه. گيرد  يكي از بازيهايي است كه توسط دو تيم در داخل آب انجام مي 
 .داشته باشند داشتن مهارت كافي در شنا كردن بايد مهارت بازي با توپ واترپلو را در آب نيز

توپ ا در داخل  كيفيت بازي به اين صورت است كه دو تيم سعي مي كنند با كمك ياران هم
بازيكن  7 هر تيم شامل. جاي دهند ) كه در داخل آب قرار گرفته است (دروازه حريف 

كند و ساير  اصلي است كه يكي دروازه بان تيم خواهد بود كه از كاله مخصوص استفاده مي
است مشخص مي  بازيكنان با كالههاي ابي يا سفيد كه بر روي آن شماره بازيكن ذكر گرديده

بازيكن به  6بازيكن ذخيره است كه ممي توان از اين 6ضمنا هر تيم داراي حداكثر. شوند
   .)1(جانشين بازيكنان اصلي استفاده كردعنوان 

 رقصشود،تركيبي از  شناي موزون كه به آن ژيمناستيك آبي نيزاطالق مي-شناي موزون-د
  .)2( ژيمناستيك است كه فقط براي زنان است و در ايران نيز طرفداراني پيدا كرده استو باله

ها براي آموزش ناجيان عالوه برآموزش مسابقات شنا و شيرجه از استخر-ساير ورزشها-د
ضمنا امروزه از استخرها براي آب درماني نيز استفاده .غريق و مسابقات آنان استفاده مي شود

   :مي شود كه به اختصار در مورد آنها توضيح داده مي شود

درفيزيوتراپي بخشي به نام هيدروتراپي يا آب درماني وجود  -)هيدروتراپي(ورزش آب درماني
علم امروزاين نوع مداوا را به دوشاخه .بعضي ازبيماريهاازآب استفاده مي شودداردكه دردرمان 

 .ـ هيدروتراپي 2    ـ اسپاتراپي:اساسي تقسيم مي كند 

كه بيشتر در اروپا متداول است و طرفدار دارد كه متكي بر نوشيدن آبهاي معدني  :اسپاتراپي
 ترتيب كه متناسب با نوع بيماري به اين. و يا استحمام در حوضچه هاي آب گرم معدني است

، بايد در آبهاي معدني غوطه ور شد و يا در طول زمان به مقدار زيادي از آبهاي معدني نوشيد 
  . البته در ايران چشمه هاي آب معدني زيادي وجود دارد
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وسيله حمام گل والي باحاوي موادمعدني ، آب اسپاتراپي است كه بشاخه اي از نيزبالنئوتراپي
، حمام پارافين ) سونا بخار  ( ردر دريا و چشمه هاي آب معدني ، حمام رفتن ، حمام بخاتني 

  .مي باشد... و 

در اين گونه معالجه ها ، آنچه مورد توجه قرار مي گيرد ، دماي حمام ، مدت استفاده از حمام 
و و تعداد دفعات استفاده است كه متناسب با شدت و ضعف بيماري و ويژگيهاي جسماني 

) با دماي معمولي ( البته حوضچه ها يا استخرهاي پرآب . رواني بيمار تعيين و تنظيم مي شود
  .نيز مي تواند محلي براي بالنئوتراپي باشد

به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص :هيدروتراپي 
) به جز سروگردن ( ر معمول تمام بدن در هيدروتراپي عمومي ، به طو.در آب مورد نظر باشد 

اما در هيدروتراپي عضوي ، فقط همان عضوي كه دچار عارضه . بيمار در آب قرار مي گيرد
  .)3(دشده است در آب قرار مي گير

سازه اي است مصنوعي كه مانند يك مخزن سرباز  به اشكال مختلف از جمله –تعريف استخر
آب مورد نيازي كه براي مقاصد مختلف موردازجمله مستطيل كه دردرون زمين ساخته شده و

استخرهاي شنا مكانهايي هستند كه داراي ضوابط فني . را درخود نگه مي دارد.... شنا،شيرجه و
  .)4(ورزشي ويژه بوده ودرآن امكان فعاليت رشته هاي ورزشي آبي بايد وجود داشته باشد

كن آبي در حدود و اندازه آن از سويي و تفاوت اساسي استخرهاي شنا با ساير شناگاهها و اما
عالوه بر آن موقعيت مكاني و استقرار آن نيز داراي . كيفيت آب مصرفي آن از سوي ديگراست

محدوديتهايي است و لذا هم جواري با كارخانه ها و مؤسسات صنعتي يا درماني يا كشاورزي 
    .توصيه نشده است

 -رانواع استخر از نظر استقرا: انواع استخر 

 در اين استخرها كاسه استخر روي زمين قرار مي گيرد و اتصاالت -استخرهاي روي زمين:الف
ظرفيت اين استخرها .  مربوط به آب و فاضالب و برق به صورت ثابت در نظر گرفته مي شود

 اين استخرها مناسب فعاليت هاي آموزشي و تفريحي .متوسط و عمق آن كم ، پيش بيني ميشود
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در اين استخرها امكان . راين استخرها به علت عمق كم امكان پذير نمي باشدشيرجه د.است
  .استنمايش زير آب براي برنامه هاي آموزشي شنا و غواصي امكان پذير 

دراين استخرها كاسه استخرباالترازتراززمين قرارمي گيردو اتصاالت -استخرهاي باالي زمين:ب
ظرفيت وعمق .  و يا ثابت پيش بيني مي شودمربوط به آب و فاضالب و برق به صورت موقت

شيرجه .اين استخرها مناسب فعاليت هاي آموزشي و تفريحي است. اين استخرها كم مي باشد
 اين استخرها ممكن است بخشي از.دراين استخرها به علت عمق كم امكان پذيرنمي باشد

ودكه دراين صورت سيستم سازه بنا و يا در مقياس كوچكتر به صورت بار روي سقف تلقي ش
   .كردامكان جابجايي پيداخواهد

دراين نوع استخرها كاسه استخربه طوركامل درون زمين  -استخرهاي درون زمين: ج
قرارميگيردوكليه اتصاالت مربوط به آب وفاضالب وبرق وتاسيسات جنبي به صورت ثابت 

مكن است براي كليه اين استخرها با امكان افزايش ظرفيت و عمق م.ودائمي پيش بيني ميشود
  .)5( مورد استفاده قرار گيرد ورزشهاي آبي ومسابقات

 -)3(استخر هاي شنا برحسب شيوه تصفيه آب

- (FILL – and – DRAW)   خزينه: الف    

اين استخردرواقع چيزي بيشتراز يك وان حمام نيست كه ممكن است به عنوان يك استخر  
در حاليكه در خزينه هاي . حمامي آن سبك استخصوصي مورداستفاده قرارگيرد و بار است

عمومي با بار استحمامي سنگين، آب مي بايد به طور مرتب بعلت افزايش آلودگي ناشي از 
 مي بايد به بازاء هر  در طراحي استخرهايي از اين نوع. استحمام كنندگان، تعويض گردد

  بزرگ درتاسيسات.مود گالن آب بين تعويض هاي كامل استخرمنظورن500استحمام كننده 
فواصل  ، حجم زيادي از آب تلف مي گردد واستخردر اندازه استخر بسيار بزرگ مي شود

به لحاظ افزايش . خالي شدن وپر شدن مجدد، براي مدت طوالني خارج از سرويس است
مداوم آلودگي،الزم است قبل ازهردوره استفاده از استخر، به آب مقدار كافي كلر زده شود 

اما تعيين ميزان دقيق كلر مورد نياز غير ممكن است و از اين رو مي .  عفوني گرددتا ضد
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يا در واقع (بدليل اين نقايص، اين نوع استخر. بايد در استفاده از كلر دست باال را گرفت
نمي بايد بعنوان يك محل استحمام عمومي مورد استفاده قرار گيرد و بطور كلي ) خزينه

   .ات بزرگ، اين طرح غير عملي استبراي كلي براي تاسيس

  - )FLOW – TROUGH(استخر با جريان آب گذرا : ب  

طراحي اين نوع استخر زماني ممكن است كه جريان آب كافي از يك رودخانه يا نهر          
اما چنانچه قرار باشد جريان آب الزم از آب لوله كشي شهر يا چاه . مجاور، قابل حصول باشد

شهرداريها استفاده . تالف يا در واقع اسراف زياد آب را مي بايد مد نظر قرار دادتامين گردد، ا
اگر آب استخر از يك نهر تامين شود، الزم . از آب شهر براي چنين استخري را مجاز نمي دانند

در صورت . است كيفيت آن از نقطه نظر امكان آلودگي به فاضالب مورد آزمايش قرار گيرد
ه منظور جلوگيري از گسترش بيماريهاي ناشي از آب آلوده، مي بايد با مشاهده آلودگي، ب

در طراحي يك استخر، كمتر از . استفاده از ماده ضدعفوني كننده، آب ميكروب زدايي نمود
اين .  گالن در روز بازاء هر شناگر، حجم آب ضد عفوني نشده خيلي كوچك است500

نده كاهش مي يابد، اما باز هم تعيين ميزان دقيق آلودگي آب با استفاده از مواد ضد عفوني كن
                                                          .ماده ضد عفوني كننده مورد نياز غير ممكن است

  -) RECIRCULATING(استخر با جريان آب در گردش : ج

تم تا كنون اين سيس. امروزه عموما اين سيستم تصفيه آب استخر مورد استفاده قرار مي گيرد 
بسيار پيشرفته شده است و پمپهاي سيركوالتر، فيلترها، كلرزن ها و ديگر وسايل ضروري آن 

روش هاي موثر و عملي كنترل جهت . توسط كارخانجات بسياري توليد و عرضه مي شوند
ابقاء حداكثر شرايط بهداشتي و تسهيالت جذاب شنا براي حداكثر نفرات شناگر وبا حداقل 

 اين سيستم ابداع و متداول گرديدده است در يك كالم اين سيستم اقتصادي ترين و هزينه، در
در يك استخر با جريان آب در گردش، آب كثيف .باشدايمن ترين شيوه تصفيه آب استخر مي 
 و تصفيه شده جايگزين ميشود به مفهوم كلمه، تصفيه ،و مستعمل به طور مرتب با آب فيلتر

اولين بخش از آبي كه از استخر بيرون كشيده .  كردن مداوم آن استآب استخر در نتيجه رقيق
به لحاظ اختالط دائمي آب تميز . مي شود را مي توان بعنوان آب كامال كثيف در نظر گرفت
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ورودي و آب كثيف باقيمانده در استخر هر بخش بعدي خارج شونده مركب خواهد بود از 
  .ب تميزنسبت كمتري از آب كثيف و مقدار بيشتري آ

 استخرها را مي توان در نوع روباز و سرپوشيده نيزطبقه بندي نمود همچنين براساس نوع 
كاربري نيز دسته بندي ديگري را موجب مي شود مانند استخرهاي آموزشي،استخرهاي شناي 
قهرماني ، استخرهاي تفريحي ، بهداشتي و درماني كه معموالً همراه با قسمتهاي ديگري چون 

  .)1(يا واحدهاي بدنسازي استسونا و 

  -مكان يابي براي احداث استخرهاي شنا

  :براي ساخت و احداث استخراولويت با فضاهاي با مشخصات ذيل مي باشد

  .زمين مناسب با نوع بهره برداري و بهره وري مكان) الف

وجود تسهيالت شبكه هاي ارتباطي راههاوخيابانهاووسايل حمال ونقل عمومي براي )ب
  . ي آسان اقشار مختلفدسترس

  . وجود تسهيالت شبكه هاي تاسيساتي)ج

  .مجاورت در مراكز آموزشي)د

  .قرار داشتن در محل تراكم جمعيتي خصوصامناطق محروم شهري)ه

وجود زمينه هاي اجتماعي مناسب براي بهره برداري عمومي، خصوصا بانوان،جوانان و )و
غير ... ناهنجاريهاي اجتماعي نظيراعتياد وساخت اين اماكن دراماكن آلوده با (نوجوانان

  ).ضروري است

 در ضمنا.باشدميشهري  روستايي وجوامعكليه است كه اين مواردمربوط به الزم به ذكر
خصوص تعداد استفاده كنندگان فعلي،سالئق و عاليق اقشارمختلف ،هرم سني،افزايش يا تقليل 

يحي و مسابقاتي نيز بايد بررسي هاي جمعيت در آينده و تعداد جلسات آموزشي،تمريني،تفر
  .)6(الزم انجام گيرد
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                                                                                                                                  جانمايي استخرها
                                                                                                                                                             -استخرها ي رو باز -الف

به طوركلي اين گونه .تبا محدوديت هاي خاصي همراه اس"  روباز "انتخاب محل استخرهاي
 .ورزشي است ارائه مي شوديك مجموعه ناي نقشه ساختمان اصلي كه معموالبرمباستخرها را 

در نهايت مالحظاتي كه براي .البته گاهي در داخل باغ يا حياط ساختمان ها احداث مي شوند
                                          :تعيين محل احداث استخرهاي روباز بايد رعايت شود،عبارتند از

آن ،به ويژه در اوقات بعد از ظهر و و پيرامون استخربه گونه اي انتخاب شودكه كاسه استخر-1
                                                               .عصر بيشترين نور گيري را داشته باشند

جهت استخري كه داراي دايو است ، حتماً بايستي بطرف شمال باشد تا نور خورشيد مزاحم -2
ابگير بايستي از طلوع تا غروب آفتاب در استخر آفت. چشم كسي كه شيرجه مي رود نشودديد

                                                                                                                   . )8(زير تابش نور خورشيد باشد
                                  .استخر در مناطقي كه سطح آبهاي زير زميني باالست ساخته نشود-3
حتي االمكان از ساخت استخر در مجاورت درختان بلند يا نهالهايي كه در آينده به درختان  -4

                                                                                                 .تنومندي تبديل مي شوند اجتناب شود
 ازموانعي ماننديك حصار بزرگ،ديوار باغ ويا بخشي از ساختمان در هنگام طراحي وساخت-5

                                     .براي ايجاد بادشكن استفاده شود،كه يك مزيت براي استخرهاي روباز محسوب مي شود
انشعابات برق وخط لوله گاز با حد اكثر دقت  خط آب رفت، ، تعيين مسير عبور خط تخليه-6

                                                                                                                                    .انجام گيرد
ومحل مناسبي . مواد و تجهيزات مورد نياز سايت وجود داشته باشدفضاي كافي براي انتقال-7

                                       .براي نگهداري آنها در كنار استخر يا ساختمان اصلي اختصاص يابد
هاي بهداشتي ورختكن مجموعه حتي االمكان در نزديكترين فاصله ممكن تا كاسه  سرويس-8

 نور پردازي مناسب و مواردي كه به جذابيت استخر كمك مي كند نظير و به.استخر قرار گيرد
                                                                           .بهره گيري از رنگهاي شاد توجه نمود

                                             .مسير ورود به محوطه بايد از منطقه كم عمق استخر باشد-9
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در ساختمانهاي مسكوني و هتلها،وضعيت محوطه اي كه استخر در آن قرار مي گيردبايد - 10
 .)2(با در نظر گرفتن شرايط منطقه،وضعيت كلي مجموعه و با حد اكثر دقت ممكن انتخاب شود

  - استخرهاي سرپوشيده-ب

به طور كلي .ز نيستانتخاب محل استخرهاي سرپوشيده داراي محدوديت هاي استخرهاي روبا
البته گاهي .اين گونه استخرهاهم برمبناي نقشه اصلي يك مجموعه ورزشي، ارائه مي شود

در نهايت مالحظاتي كه در مورد نزديك نبودن .اوقات فقط ساخت استخر و سونا مدنظر ميباشد
ح آبهاي باال نبودن سط....محل احداث به مراكز آلوده از نظر زيست محيطي مانند كارخانه ها و

سطحي،در دسترس عموم و نزديك مراكز آموزشي بودن وامكان بهره گيري از خدمات آب 
تصفيه شده،برق،فاضالب و خطوط مخابراتي از ويژگيهاي جانمايي اين استخرها مي 

وسعت وتناسب زمين براي احداث عالوه برموارد فوق  اين نكته نيزكه عبارتست از.باشد
ونزديكي به ايستگاههاي جادامكانات وتسهيالت عبور و مروراستخر و تاسيسات جانبي، اي

براي كاركنان،استفاده كنندگان به  شكل عمومي ماننداتوبوس وميني (،پاركينگاتوبوس و مترو
داشتن امكانات ايمني و بهداشتي واحتماالفضاي سبز براي حضور تعداد قابل ،)بوس و شخصي

اماكن جانبي استخروطراحي تا امكان .دمناسب باش توجهي از ورزشكاران و عالقمندان
مطابق قوانين ) آموزشي،تمريني،تفريحي و مسابقاتي(بادرنظرگرفتن اندازه هاي استاندارد 

در اين .و ملي شناوجود داشته باشد،قابل تامل است بين المللي هايومقررات مصوب فدراسيون
  .واهد بود هم خمورد تاييد كميته بين المللي وملي المپيكاستخر شنا صورت

  –ساختمان استخر اصول ايمني درزمين محل احداث 

طراحي استخرهاي شنا امروزه تابع استانداردهاي مهندسي ساختمان و مهندسي محيط زيست 
بر اين اساس اسقرار استخرها در زمين لغزنده يا رونده يا در حاشيه دامداريها يا .مي باشد

پيشرفتهايي كه در چند سال اخير حاصل . تتصفيه خانه هاي فاضالب مغاير همين اصول اس
شده اند شيوه ها و مفاهيم طراحي استخرها را تغيير داده وويژگي هاي جديدي به آنها اضافه 

بنا بر اين در مراحل اوليه طراحي بايد اطالعات الزم وكافي در زمينه وضعيت .كرده است
 براي تصميم گيري در باره  وارائه اطالعات كافيخاك منطقه،خواص فيزيكي و شيميايي آن
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نوع و فونداسيون مورد نياز و ساير اجزاي سازه استخر كه پس از گود برداري در زير زمين 
وضعيت مواد خطرناك و سمي موجود در خاك وسازگاري خاك و وهمچنين .قرار مي گيرد

گ است آن غير از مواردي كه سطح زمين از سنعالوه بر.آب منطقه با سازه استخر به دست آيد
 خاك و آب هاي زير زميني نيز بايد اندازه گيري شوند، و phآزمايشهاي وضعيت خاك بايد

 باشد تحليل شميايي خاك و آب هاي 5/9 كمتر و يا بيشتر از 5/6در صورتي كه مقدار آنها از 
زيرا اثرات خورندگي آنها بر روي سازه استخرممكن است مضر .زير زميني ضروري است

 زمين توجه به ميزان آبهاي سطحي ضروري است زيرا ممكن است در مناطق در بررسي.باشد
مرطوب نياز به سيستم تخليه زير زميني براي كاهش سطح اين آبها باشد،تا از تجمع آب هاي 
زير سطحي در زير پوسته استخر و وارد كردن فشار به آن كه در نهايت موجب ايجاد نيروي 

براي تخليه آي هاي زير سطحي .زه استخرجلوگيري شودشديد رو به باال و آسيب ديدن سا
محل ساخت استخرها معموال از لوله هاي سفالي بدون لعاب و يا لوله هاي پليمري استفاده مي 

طرح هاي جديدباتوجه به توصيه هاي مشاوران استخر سازي درباره چيدمان ،استقرار و .شود
  . )2(شكل استخر تهيه مي شوند

    :و اجراطراحي دهاي ايمني در استاندار-بخش دوم

اولين گام در طراحي استخر شنا، تعيين مساحت كل آن است كه بر مبناي چگونگي استفاده و 
بر حسب . تعداد شناگراني كه در يك زمان در داخل استخر خواهند بود، پيش بيني مي شود

 و عرض آن )متر ft 60) 18توصيه كميته استخرهاي شناي آمريكا، مي بايدحداقل طول استخر 
  . باشدft 7 يا 6 ، 5مضربي از 

اما .  منظور گردد) سانتيمترft   7) 210 عرض هر الين شنا در استخرهاي ورزشي بايد حداقل
در استخرهاي تفريحي، تنها تعداد شناگراني كه در يك زمان داخل استخر خواهند بود،عامل 

كه براي زماني كه حداكثر تعداد معلوم شده است . اصلي در تعيين مساحت استخر مي باشد
 فوت مربع سطح در نظر 25شناگران داخل آب باشند، مي بايد به ازاء هر شناگر درون آب 

در اينجا فرض بر اين است كه يك سوم افراد حاضر در استخر درون آب . گرفته شود
نپريده اند منظور شناگراني هستند كه در محيط اطراف استخر بوده و هنوز به داخل آب (نيستند
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ويا داخل آب بوده و از آن خارج شده اند، با اين توضيح فرق بين افراد حاضر در استخر 
  ).آب مشخص مي شود» شناگران درون«و

 استخر   عمق آب در قسمت كم عمق انتهايي.عمق استخربستگي به چگونگي استفاده ازآن دارد
ستخر با شيب ماليمي به تدريج به  باشدو كف ا) سانتيمتر150 تا 120( فوت5 تا 4بايدحداقل 

بهتر است عمق انتهاي عميق استخر جهت مناسب بودن براي شيرجه . قسمت عميق منتهي گردد
تا جائيكه پا به كف استخر مي رسد و امكان راه رفتن وجود . منظور شود) سانتيمتر90 ( فوت9

 ) سانتيمتر120( فوت4عمق دارد،نمي بايدعمق استخربه طورناگهاني تغييريابد،به طورتقريبي از 
با معين شدن عمق استخرومساحت سطح استخر، حجم داخل استخر . ) سانتيمتر180( فوت6به 

استخر مهمترين عامل تعداد شناگران مي باشد  براي تعيين ابعادواندازه هاي. مشخص مي شود
 قابل محاسبه )1-1(كه ميانگين تراكم آنها با توجه به سرانه هاي ارائه شده از جدول شماره 

                                                                                             .)5( باشد مي
 سازمان مديريت 128 نشريه شماره ازاءتعدادشناگران برگرفته ازسرانه به )1-1(جدول شماره 

  تخرهاي شنافصل دوم مقررات و معيارهاي طراحي اس, و برنامه ريزي كشور 

 نوع استخر
 نوع شنا عمق آب

 سربازسرپوشيده

ناحيه كم عمق آب 
 ) متر5/1كمتر از (

  شناي تفريحي

  )تمرينات(شناي آموزشي پيشرفته

 شناي آموزشي ابتدايي

5/1  

2  

4 

5/1  

5/2  

5/4 

بيش از (ناحيه عميق 
 ) متر7/1

  شناي تفريحي پيشرفته

 شيرجه

2  

5/17 

5/2  

20 

 4 2 استخرحداقل عرض حاشيه 
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 اين ميزان به سادگي توسط مساحت سطح   - استخر حداكثر ظرفيت استخرها بر حسب عمق
ده كنندگاني كه مي توانند به صورت ايمن از امكانات اين سطح استفاده ااستخر و تعداد استف

  .سرانه آن مشخص شده است) 2-1(ين مي شود كه با توجه به جدول شماره يكنند تع

جزوه محاسباتي شركت پاكمنبرگرفته ازه استخر به ازاء عمق استخر سران-2-1جدول   

 )كمتر از يك متر(قسمت كم عمق آب   متر مربع2/2استفاده كننده به ازاي هر

 )  عمقm 1 -  1,5(آب راكد  متر مربع/ 72استفاده كننده به ازاي هر

 ) عمق m 1,5بيش از (آب عميق   متر مربع4استفاده كننده به ازاي هر 

 )عمق   m 2بيش از (آب عميق   متر مربع4استفاده كننده به ازاي هر 

  -استخر هاي آموزشي:الف -ابعاد استخرها

د كه الگوهاي ن متر طوري طراحي و ساخته مي شو10×8 و يا 8×8 كوچك مثالابعاد معموالًدر
 حداكثر متر شروع و7/0ازيا ابزارهاي كمك آموزشي در آن مد نظر باشد، مثالً عمق آموزشي و

انتيمتر تا ماكزيمم س30مبتديان از عمق كودكان ووص مخصاستخرهاي ( ختم گردد متر20/1به 
و به صورت شيب دار به نحوي .) سانتي براي كودكان مناسب است30عمق .است سانتيمتر120

 آن به صورت ورودي قسمتي از، كه الاقل يك ضلع استخر عالوه بر كم عمق بودن شودساخته
اصي كه از وارد شدن ناگهاني در آب آن دسته از اشخو براي افراد مبتدي شده تاآبپلكان وارد

                                                                         .)2(د مناسب باش،وحشت دارند

نوع 
مكان  

چگونگي 
 مكان 

 عمومي و –تفريحي 

 آموزشي
المللي ملي و بيناي استاني و منطقه باشگاهي  

 

 المپيكي

 -روباز

سالني 

اندازه 

زمين 

اصلي شنا 

)استخر(

5/12×25  

33×16  

25×50  

13×25  

25×50  

13×25  

25×50  

)الين6 (25×13  

 

25×50  

 



 

  

  
15 

  -)تفريحي(استخرهاي شناي عمومي-ب

  ) متر نيز وجود دارد10×20در بعضي اماكن ورزشي ابعاد (  متر 5/13×25 -

  ترم 25×50-               تر                م16×33 -

 8/1 تا 2/1ابعاد اين استخرها بستگي به زمين اختصاص يافته داردوعمق آنها  معموالبايد بين 
  .متر باشد

  - استخرهاي قهرماني-ج

متر براي طول 13 متر مسافت بلندو عرض آنها 50ومسافت كوتاه متر 25طول اينگونه استخرها 
 متر 17 الين عرض استخر بايد 8براي (الين استفاده شود 6در مسابقات ازدر صورتيكه متر25

 متر نيست 80/1 است و عمق آنها كمتر از استاندارد فينامتر 50 متربراي طول 25عرضو.)باشد
   .)2( گيرداينگونه استخرها به دو صورت روباز يا سر پوشيده مورد بهره برداري قرار مي

  -خطوط شنا

 20 عرضي كه پهناي آن وطخطاي مختلف متفاوت است ، در استخره)الين(تعدادخطوط شنا  
  تاTفاصله اين قسمت از خط. مي شود قطعدرانتهاطول يك متربا)  Tبه صورت (استيمترسانت

 دوباره درمسير قرار براي چرخيدن و را شناگران باديدن آن خود تا متربايدباشد، 2ديواره استخر
 8 تا 6 به عرض استخر بينبسته  )50 ×25 و25×13(استاندارداستخرهاي در.گرفتن آماده كنند

 ،هايي به ديواره استخر وصل استآن با قالب طنابي كه دو سرتوسطين خطوط ا.استخط متغير
انتهاي طناب با رنگ ساير قسمتها دو روي طناب اجسام غوطه ور.شودطول استخر كشيده ميدر
 در بين هر دو خط نبايد. باشدمتر ي سانت15 تا 5ممكن است از  اين شناورهاقطر .وت استمتفا

تعداد خطوط  . متر باشد5/2بايد  عرض هرخط شنا .داشته باشد يك رشته طناب وجود بيش از
ابعاد عالئم خطوط شنا در استخرهاي قهرماني در  .)1( خط مي باشد10شناي مسابقات المپيك 

  . ارائه شده استASAو finaجدول زير براساس استانداردهاي 
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  ASA مسافت كوتاه  ASAو fina مسافت بلند  تخرنوع اس رديف
عرض عالمت هر يك از خطوط شنا وخطوط   1

  .انتهايي
25/0 ±05/0  2/0 ±05/0  

  05/0± 5/0  05/0± 5/0  طول انتهاي ديوارها 2
  05/0± 3/0  05/0± 3/0  مودي تا مركز انتهاي ديوارفاصله ع  3
  05/0± 8/0  05/0± 0/1  طول عالمت متقاطع خطوط شنا  4
  2  5/2  عرض خطوط مسابقه  5
  05/0± 0/2  05/0± 0/2  فاصله از خط متقاطع تا انتهاي ديوار  6
  05/0± 9/1  05/0± 4/2  صفحه تماس دست شناگران  7

  )2(تلرانسهاي اين جدول همه برحسب متر مي باشند
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  -سكوهاي شروع مسابقات

 50×50 ابعاد و در.سكوها بايد در عرض استخر نصب و از چهار طرف شماره گذاري،-
 سانتيمتر 50-70ارتفاع آنهااز سطح آب بايد بين . سانتيمتر باشد10-15سانتيمتر با شيب 

  .)4(وسكوهاي استارت بايد محكم بوده و حالت فنري نداشته باشند
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                                                                                                                      -  قانونيبراي مسابقاتمشخصات يك استخر 
                        .  متر مي باشد8/1حداقل  متر و عمق 21 و عرض حداقل )مسافت بلند( متر50ـ طول 1
+ 27 درجه سانتيگراد و حداكثر 24ـ درجه حرارت آب در مسابقات قانوني شنا حداقل 2

                                                                                         .درجه سانتيگراد مي باشد
 نيز برگزار   25×5/12مسافت كوتاه با ابعاد در استخرهاي  قانونيـ قابل ذكر است كه مسابقات3

                                                                                                                                                        . )1(مي گردد
ق  متر با عم20×30براي مردان المپيك ابعاد الزم جهت بازيهاي جهاني و -استخرهاي واترپلو : د

                 .)2( مي باشد25×5/12ر و براي مسابقات باشگاهي  مت16×25 و براي بانوان 80/1 حداقل
راحي و ساخته  متر ط5/1 تا 9/0 متر وبا عمقي بين10×5معموال در ابعاد-استخرهاي درماني-ه

استخرهاي درماني  .معموال بدون شيب و كامال يكنواخت ساخته مي شودكف اين استخرها.شود
                        .)2(به طور خاص در بيمارستانها و مراكز توانبخشي و مانند آنها ساخته مي شود

 عمق اين استخرها نبايد از -(synchronize)استخرهاي حركات موزون داخل آب-و
پنجره هاي قابل رويت در تمهيدات ويژه اي براي تعبيه ضمن اينكه بايد. متركمترباشد2 تا 8/1

زير آب براي برقراري ارتباط سب و قابليت انتشار مناسب صوت درآب،سيستم روشنايي منازير
                                                                                                 .)2(اگران پيش بيني شودبين مربيان و شن

 غواصي،مالحظاتي كه صرفامرتبط باخوداستخر است، آموزشدر-استخر آموزش غواصي-ح
ي بايد درنظر حداقل ابعادي كه براي آموزش گروه .چندان مساله خاص و پيچيده اي نيست

 متر يا 5/3عمق استخر بهتر است. متر باشد5/1 متر و حداقل عمق استخر 5×60/3گرفته شود
                                                                                  .)2( متر در نظر گرفته شود5/5در صورت امكان 

نويني در ساخت استخرها به كار گرفته شده است امروزه ايده -استخرهاي شنا با كف متحرك-ط
و براي كاهش هزينه هاي هنگفت ساخت مجموعه هاي مجزا به عنوان استخرعمومي،استخر .

شيرجه،استخر آموزشي،استخر قهرماني و غيره،تمامي موارد ياد شده را در يك استخربا كف 
 استخر،عمق آن نيز به اين ترتيب با تغيير كف.متحرك به صورت يكجا طراحي مي كنند

اين استخرها ايده در.به نوعي كاربري استخرتغييرميكندنظرتنظيم مي شودومتناسب بااندازه مورد
                         .)2(استفاده قرار مي گيردحرك بااستفاده ازجك هاي هيدروليكي وجداره جداكننده موردكف مت
و . متر پهنادارد2از جنس سخت ساخته شده و اين استخرها سكوهاي شيرجه درـ: شيرجه استخر



 

  

  
19 

                                                         انواع آن به شرح زير مي باشد                   
 متر درازا دارند طول بازوهاي 5ر حداقل درازا و سكوهاي ديگ متر6 متري حداقل 10ـ سكوي 

                                 .  متر باشد80/1 متر و عرض آن 5/4سكوهاي ثابت نبايد كمتر از 
 متر از سكوهاي پايين تر از خود 75/0 متر از كناره استخر و 5/1 متري حداقل 10ـ لبة سكّوي 

                                                                                                         .جلوتر مي باشد
حداقل ابعادسكوهاي شيرجه برحسب  .)4( درجه باشد45زاويه كف استخر نمي تواند بيشتر از -

  .)2( ارائه شده استزيرجدول متر در

   a  ارتباط تمامي ابعاد نسبت به لبه مقابل مركز هريك از تخته ارائه شده است.براي ارتفاع تخته مجازاست  ± 0/1تلرانس.  

B متر استفاده مي شود5/7 براي مقاصد آموزشي هميشه از تخته هاي شيرجه .  

                                                                                                             

  بتسكوي ثا  )b(سكوي ثابت  سكوي ثابت  تخته فنري  تخته فنري  نوع سكوردي

  a(  0/1  0/3  0/5  5/7  0/10(ارتفاع تخته  1
  5/13  0/11  25/10  0/9  5/7  فاصله از روبرو  2
  5/4  5/4  8/3  5/3  5/2  فاصله از طرفين  3
  5/1  5/1  25/1  5/1  5/1  فاصله ازپشت  4
  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2  مركز تخته مجاور  5
  4/3  2/3  0/3  6/4  6/4  فاصله از باال  6
  5/4  1/4  8/3  5/3  0/3  عمق آب  7
  5/10  0/8  0/6  0/6  3/5  عمق ثابت از مقابل  8
  0/3  0/3  0/3  7/2  2/2  عمق ثابت از طرفين  9
  0/6  0/6  0/5  8/4  8/4  طول تخته  10
  0/2  0/2  0/2  5/0  5/0  عرض تخته  11
  0/6  0/5  0/5  0/5  0/5  فاصله روبرو از باال  12
فاصله طرفين و پشت از   13

  باال
75/2  75/2  75/2  75/2  75/2  
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در استخر هاي با طول .كف استخرهاي شيرجه بايد با رنگهاي كنتراست تيره خط كشي شوند
متر است 21طول اين خطوط .متر باشد3متر و حداكثر2 متر،هرخط بايدداراي عرض حداقل 25

ابتداوانتهاي اين خطوط . متري ديواره هاي كناري استخر ادامه يابند2كه بايدازهرطرف تافاصله 
خط تعيين هدف بايد در انتهاي .باخطوط ديگري به طول يك متر با همان پهنا قطع مي شوند

اي خط بايد بدون .ديواره ها يا روي پنلهاي لمس در مركز هر خط با همان پهناي خطوط باشد
 3تر بايد در يك خط متقاطع به طول نيم م.انقطاع ازلبه سطح تا كف استخر ادامه داشته باشند

خط كشي هاي استخر .)1(متري پائين سطح آب تا نقطه مركزي خطوط متقاطع كشيده شود
شيرجه براي هدف گيري دقيق شيرجه روها براي ورود به استخرمي باشد ،كه باعث كاهش 

    .خطادر انجام مهارت و همچنين مخاطرات ناشي از ورود به آب مي گردد

  –ستخر ساختمان ااصول ايمني درطراحي 

 مهندسان هاي زمين ارائه شده بايدالوه برمواردي كه مربوط به ويژگيعدرطراحي استخرهاي شنا
ضيات جريان و فيلتراسيون آب تاسيسات نيز بايد مطابقت داشتن كليه تجهيزات استخر را با مقت

هاي البته مالحظات ديگري چون ولتاژهاي الكتريكي ،نوع موتور.بررسي و تائيد قرار دهندمورد
                                                 .)2(پمپ،نوع فيلترها و شيمي آب نيز وجود دارند

            :معيارهايي كه به لحاظ ايمني بايد براي طراحي استخرهاي دائمي رعايت شوند عبارتند از
                   .دون نقص باشدسازه اي كامال مستحكم و ببايدازنظر)شامل كف و جداره ها( استخر پوسته-1
پوسته استخردروضعيتي كه استخركامال پرازآب است بايدمقاومت كافي در برابر نفوذ آب را -2

                                                                                                                    .داشته باشد
در حد ( و جداره استخر بايد با ماده اي هموار،مقاوم دربرابر نشتي سطح داخلي كف-3

                                                                          .و باقابليت تميز كردن آسان پوشيده شود)معمول
م و ير متر از جنس ماده اي با دوا5/1دورتادور استخر بايد يك مسير عبور به عرض حداقل -4

                                                                        .لغزنده و با قابليت تميز كردن آسان پوشيده شود
به استثناي مواردي كه ابعاد،عمق استخر و مساحت محل شيرجه با معيارها و استانداردهاي -5

زيرا موجب به خطر افتادن .از نيستمعتبر سازگاري داشته باشد استفاده از سكوي شيرجه مج
  .)2(سالمت شناگران و كاهش ضريب ايمني آن ها مي شود
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استخر مسطتيل .كاربري استخراصلي ترين معياربراي تعيين شكل وابعادآن به شمارمي رود
شكل براي كاربري آموزشي و شكل هاي متنوع و تركيبي براي استخرهاي تفريحي مناسب 

به طور استاندارد طول .يد با نسبتي مشخص و منطقي تعيين شوندطول و عرض استخر با.است
 متر و عرض آن بر مبناي تعداد خطوط شنا كه عرض آنها 100استخر به صورت مضربي از 

  .متر است،در نظر گرفته مي شود2 انگلستان معموال ASAمطابق استاندارد

  انگلستان ستيتو تفريحات و فعاليتهاي آبيچند نمونه از ابعاد مناسب براي استخرها ارائه شده از جانب ان

شماره 
 استخر

سطح مفيد   mحداكثرعمق   mحداقل عمق mعرض  mطول
  كاسه استخر

متوسط حجم 
  آب استخر

  متر مكعب31  متر مربع24  5/1  9/0  4  6  1
  متر مكعب50  متر مربع40  5/1  9/0  4  10  2
  متر مكعب167  متر مربع133  5/1  9/0  8  7/16  3
  متر مكعب573  متر مربع325  3  9/0  13  25  4
  مترمكعب1950  مترمربع1000  3  9/0  20  50  5

خوبي باتجهيزات مورداستفاده دراستخرها،رنگهاوپرداختهاي سطوح ه سازندگان استخرها بايدب 
. ،شيمي آب، پمپاژ مكانيكي،فيلتراسيون، سيستمهاي گرمايش و الكتريكي آشنايي داشته باشند

احي يك استخر بايدتصميمات مهمي اتخاذ شوند،تصميماتي مانند الزم است كه بدانيم براي طر
ح نهايي، روشنايي استخر و وتعيين مواد ساختاري استخر، استفاده از كاشي يا سيمان براي سط

انتخاب سيستمهاي مكانيكي و الكتريكي كه بايد در موتورخانه استخر . تجهيزات جانبي استخر
. ابسته شايد از كليه اين تصميمها مهم تر باشدنصب شوند و طراحي سيستم لوله كشي و

تجهيزات مكانيكي و الكتريكي يك استخر قلب تپنده آن بوده و مسلما عوض كردن يك فيلتر 
. )5(يا پمپ يا شبكه لوله كشي پس از پايان كار ساخت استخر عملي و اقتصادي نخواهد بود

ر را با هزينه كم و بدون خسارت صاحبان استخر مي توانند نماي ظاهري يا كاشي كاري استخ
ولي عوض كردن پمپها، فيلترها و يا لوله كشي دشوار و حتي غير ممكن خواهد . زيادتغييردهند

نوع سيستم و تجهيزات بكار رفته بر هزينه . بودچون اين سيستمهادر زير استخر نصب مي شوند
  ).2( تاثير گذارند)قبوض برق يا آب(هاي عملكرد



 

  

  
22 

-هنگام ساخت  استخرموارد اصولي در   

:مهمترين عواملي كه بايد در ساخت استخرهاي شنا مورد توجه قرار گيرد عبارتند از  

.پايداري سازه-1  

.قابليت دوام سازه-2  

.)2(مقاومت سازه در برابر نفوذ آب-3  

  كاسه يا مخزن استخر–الف 

وب بسازند، كه عمدتا بتن، فايبرگالس،فلز ويا چ: جنس سازه كاسه انواع استخرهاراميتواننداز
 نوع بتن ، نحوه از مخزن استخرها كاسه يادر طراحي ساختمان. بتني ساخته مي شود

اري لوله ها و مجاري ز آب بندها و درزهاي انبساط ، نحوه كارگيآرماتوربندي ، نحوه اجرا
 زيرا .هستندي ي اهميت بسزانظر ايمني دارايتأسيساتي و نوع لوله ها و اتصاالت درون بتن ، از

درصورت وجود احتمال نشتي به دليل عدم رعايت اصول عالوه بر كاهش مداوم آب استخر 
آسيب ديدگي فونداسيون ساختمانهاي جنبي استخر وجود   احتمال نشست مخزن استخر و يا 

اگرفرض برآن باشد كه پوسته استخر برروي يك فضاي خالي سازه اي در ساختمان قرار .دارد
حتي مي .ان بازديد از وضعيت ديوارهاي خارجي و كف آن وجود داردگرفته است كه امك

توان فضاي خالي را به صورت يك مخزن طراحي نمود تا در صورت نشت آب از كاسه 
فضاي خالي .استخر،آبي را در خود ذخيره كرده و از نفوذ آن به ساير قسمتها جلوگيري كند

 قادر به عبور از ميان آن براي بازديد سازه و سازه اي بايد به اندازه اي باشد كه يك فرد بالغ
موارد اساسي جهت احداث مخزن استخر .)2(در موقع لزوم انجام تعميرات را داشته باشد

   :عبارتنداز

 لوله .تمامي لوله هاي سيستم گردش آب استخر بايد در مسيرهاي قابل دسترسي اجرا شوندـ 1
در امتداد عرض در كف قسمت عميق اصلي تخليه با انشعابات آن بصورت سه دريچه 

 لوله اصلي ورودي آب و انشعابات آن بصورت حداقل سه انشعاب در امتداد ،واريزكارگ
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 هادي  هايچراغ استخر و لولههاي عرض روي ديوار و سيفون هاي كفاب گير و كاسه 
  . شونداريز در خالل آرماتورگذاري كارگيا قبل از بتن ريزي و،كابلهاي مربوطه

در كليه بتن ريزي ها و اجراي تحت فشار ) 350 با عيار 5 سيمان تيپ (بتن مسلحتفاده ازـ اس2
براي اطمينان ازاين كه ديوارها و ) يك روزه ( بتن ريزي كف بطور يكنواخت ويك مرحله اي 

و استفاده از بتن مسلح به صورت . كف به صورت دايمي تحت فشار باقي خواهند ماند
ايش بارمرده سازه مي شودو در نهايت استفاده از بتن مسلح با ساندويچي كه موجب افز

 روكش هاي مشابه يا روكش هاي PVC(Poly vinyl chloride)روكش هاي 
درزهاي انبساط در عرض استخر جهت آب بندي بتن به . ضد آب تزييني به صورت پاششي

اجرا  استخرتاپ كامل در محيطسنسبت دوعدد در طول و يك عدد در عرض و اجراي واترا
انجمن بتن امريكا،بتن پاشيدني را مالط يا بتني تعريف مي كندكه به صورت پنوماتيكي و .شوند

از اين روش در كشور انگلستان نيز استفاده مي .با سرعت باال بر روي سطوح پاشيده مي شود
بهاي اگر چه استفاده از اين روش داراي مزاياي سرعت باال،بي نياز از استفاده از قال.شود

بتني،كاهش هزينه هاي سرسام آور،ساخت استخر به شكل دلخواه و استفاده از آن در سايت 
درصورت انجام نگرفتن (هاي شلوغ مي باشد ولي معايب نفوذ آب به زير پوسته  استخر

،آسيب پذيري بيشترسازه بتني در مرله )بررسي هاي الزم،ومالحظات كافي در مرحله اجرايي
اي پائين در فصل زمستان رانيز دارد كه بايد با توجه به اين موارد از ساخت نسبت به دماه

  .نيروي كار باتجربه و ماهربراي بتن پاشي استفاده نمود

 روي سطح بتن تمام شده و پوشش كامل استخر كه بايدماستيك هاي آب بنداندود كاري باـ 3
 سراميك لعابدار يا سطح  پوشش هاي پليمري جديد و ياروكشهاوبوسيله كاشي واترپروف و يا

قابل ذكر است كه رنگ . براي جلوگيري از رشدخزه و جلبك وزيبايي استخراجرا شوندصيقلي
البته .كاري استخرعليرم ارزان بودن،به قيمت كاهش عمر مفيد نماي استخر تمام مي شود
رحهاي استفاده از اين روش مي تواند از يكنواختي دائمي استخرها با تغيير رنگ و اجراي ط

  .)2(جديدهر چند سال يكبار جلوگيري كند

 از لوله هاي غير فلزي جديد جهت جلوگيري از خوردگي ، زنگ زدگي و گرفتگي لوله -4
  .هاخصوصا لوله هاي مربوط به تخليه آب بهره گيري شود 
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  -ورود مستقيم شناگران به محوطه عرصه گردش وقدم زني والزامات ايمني در صورت وجوداختالف سطح

استفاده ازشكستها در سطح و استفاده از اختالف ارتفاع جهت مرزبندي  درمعماري مدرن
محدوده هاي جداازهم، روشي شناخته شده بوده و به عنوان سبكي در معماري مطرح مي 

براساس استانداردهاي موجود،استفاده و يا وجود هرگونه كنج و يا لبه تيز در مجموعه .باشد
لذادراين روش،به هنگام طراحي براي  استفاده از .و ممنوع مي باشدهاي استخرو سوناپرخطر

لبه هاي تيز و كنج دراختالف سطح، جهت كاهش خطرات احتمالي و برندگي لبه ها ازكاشيها 
  . و سراميكها با قطع كوچك و مينياتوري با لبه هاي گرد يا گرده ماهي استفاده مي شود

منظور ( به  طور كلي و خصوصادر مناطق مرطوب در زمان طراحي استخربايد توجه شود كه
از مناطق مرطوب در استخرها تمامي قسمتهايي مانند رختكن،مسيرهاي گذر كنار استخر،محل 

نبايد ايجاد ارتفاع )دوش گرفتن شناگران و ساير مناطق مرتبط با مجموعه استخر مي باشد
اها با تغيير سطح به طرف باال زيرا حركت و عبور از اين فض.واختالف سطح وجود داشته باشد

سرخوردن و سقوط يكي از رايجترين اتفاقاتي است .و يا پائين مي تواند داراي مخاطراتي باشد
كه در اين موقعيتها به وقوع مي پيوندد كه عالوه بر جراحتي سطحي و عمقي، باعث بروز 

و ساير ) دامهااحتمال بروز فلج ان(آسيبهاي جدي نظير شكستن ياجابجايي ستون مهره ها
و احتمال .استخوانهاي بلند نظير ساعد،بازو،ساق و ران و مفاصل مچ دست و پا مي گردد

اصابت سر به زمين وضربه مغزي نيز وجود دارد كه تمامي اين موارد و ساير آسيبهاي در اين 
ورد بنا بر اين در طراحي ها، اين موضوع بايد كامال م.رابطه مي توانند بسيار خطرناك باشند

در شرايطي كه به هر دليل نظير كوچكي زمين احداث استخر و يا موارد ديگر .توجه قرار گيرد
ناگزير به طراحي و احداث رختكن و دوشها ويا سرويسهاي بهداشتي در فضايي داراي ارتفاع 
و اختالف سطح با محوطه استخرمي باشد،بايد تمهيدات الزم براي ايمني محيط بهره برداران به 

  :اين تمهيدات مي توانند موارد زير باشند.د آيدوجو

استفاده از مواد و مصالحي كه در عين اينكه تميز كردن آنها به نحو مطلوب امكانپذير ،ولي -1
                                                                                                                   .لغزنده نباشند

 ) براي جلوگيري ازلغزندگي سطوح(كلي معبرداراي پلكان باسطوح بزرگ وبدون بند عرض-2
 20 سانتي متروارتفاع آن نسبت به پله بعدي حداكثر 45 تا35عرض هرپله حداقل .پوشيده گردد
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ترجيحا استفاده ازسراميك با لعاب مرغوب در قطع كوچك داراي بندهاي نزديك .سانتيمترباشد
جهت تامين ايمني بيشتر استفاده كنندگان در محل اختالف سطح  .ند،پيشنهادمي شودبه هم هست

  .تعبيه شود....استفاده از سكوي نشيمن فالور باكس،و

در كنار پله ها يا پلكان براي تامين ايمني استفاده كنندگان ،در هر دوطرف نرده هاي محكم -3
 ضدزنگ،بدون هرگونه لبه تيز و 314در ارتفاع مناسب از جنس استينلس استيل با گريد

  .نصب گردد)ترجيحابه شكل لوله يا لبه هاي منحني(برآمدگي

بهره گيري از كف پوشهاي خاص در اين مناطق به شرط نظافت و ضدعفوني كردن روزانه -4
،زيرا قرار گرفتن اين كف پوشها در مناطق مرطوب زمينه تجمع و تكثير باكتريها و قارچهايي 

  . گرم و مرطوب رشد مي كنند را فراهم مي آوردكه در محيطهاي

روشنايي و نورپردازي غير مستقيم  به چشم استفاده كنندگان در اين بخش ها توصيه مي -5
الزم به ذكر است كه مسيرهاي كنار استخر به هيچوجه نبايد داراي ارتفاع غير هم .)11(گردد

  .سطح باشند

  -سقف سالن استخرهاي شناي سرپوشيده

كه .ا نيز مانند سالنهاي ورزشي مي توانندداراي سقف نمايان يا سقف كاذب باشنداستخره
  :داراي تفاوت هاي زير مي باشند

نها به هر آدر سقف كاذب معموال از مواد سبك استفاده مي گردد،لذا در صورت سقوط -1
  . شوديسيب جدي به كسي وارد نمآدليل 

طه مانندچراغهاي روشنايي،سيستم آتش در سقف كاذب امكان نصب كليه تجهيزات مربو-2
وجودداردكه درسقفهاي نمايان وغير كاذب سخت و تقريبا ... نشاني،بلندگوهاي سيتم پيجينگ و

  .غير قابل اجرا مي باشند

در سقفهاي كاذب كليه كابلها،سيمها،لوله ها ،داكتها وكانالها در فاصله بين سقف اصلي و -3
رت بروز عيب و يا نياز به تعمير، تعويض و سرويس ودر صو.سقف كاذب جاسازي مي گردند
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اين .بابازكردن دريجه هاي بازديدسقف دسترسي براي عمليات به آساني امكان پذير خواهد بود
  .مزيت در سقف هاي غير كاذب وجود ندارد

در .درسقفهاي كاذب،كليه پله هاوخرپاهاي فلزي وياهرگونه ناهنجاري در سقف مستور است-4
  .كاذب اين پوشيدنيها تحميل هزينه هاي باال را به دنبال داردسقفهاي غير

، pvcعمومااجراي سقفهاي كاذب درفرمهاوشكلهاي نامحدودبارنگهاوموادمختلف ازجمله-5
ولي در سقفهاي غير كاذب محدوديت اجرا .قابل اجرا مي باشد...آلومينيوم،آكوستيك،شيشه و

  .بسيار باالست

 قابليت تعويض و تعمير قسمتهاي معيوب مي باشد،كه اين سقف كاذب قابل شستشووداراي-6
تمام اين موارد در .عمليات عموما با هزينه هي ناچيز و در كمترين زمان انجام مي گيرد

  .)11(سقفهاي غيركاذب برعكس است

ضمنا سقفهاي نمايان در استخرها به دليل استفاده از عايقهاي پشم شيشه براي كنترل حرارت و 
تقيم قرار گرفتن لوله ها و كانالهابا عث بروز اشكاالت جدي زيست محيطي مي در معرض مس

زيرا محيط داخل استخرهاي سرپوشيده به دليل رطوبت باال،دماي تقريبا زياد هواو .گردد
محيطي بسيار ) در صورت استفاده از دستگاه كلر زني براي تصفيه آب(تركيبات حاوي كلر

ير نامطلوب آن بر سطوح فلزي فاقد عايق هاي مناسب ايجاد خورنده به وجود مي آورد،كه تاث
سقفهاي كاذب بايد .لذا استفاده از سقف كاذب در استخرها مناسب تر است .)2(مي گردد 

باعايق مناسب ضد رطوبت، همراه با شيبي نامحسوس به طرف ديوارهانصب گردند تا باتقطير 
هابه سمت كانالهاي خروج آب هدايت بخار آب موجود در هوا بر روي سقف از طريق ديوار

پنجره ها، و تمامي سطوح داخلي استخر نيز بايد از آلومينيوم يا فلزات عايق شده توسط . شوند
  .پالستيك باشند

  -استانداردهاي ايمني در تجهيزات و امكانات رفاهي و پشتيباني-بخش سوم

  -ساختمانهاي جنبي استخر 
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س دهي به مراجعين و شناگران و مسئولين و پرسنل ساختمانهاي جنبي استخر بمنظور سروي
شاغل در استخرها ساخته مي شوند و بخشي تابع قوانين و اصول عمومي مهندسي ساختمان 
مي باشند مانند دفاتر كار مديران و يا بوفه و قسمتهايي نيز مانند رختكن ، سرويسهاي بهداشتي 

 ساخت استخرها و اماكن ورزشي احداث و پاشويه ها بايستي با رعايت استانداردهاي عمومي
معموالً ساختمانهاي جانبي بسته . )9 و 8(شود و بطور كلي مورد تأييد سازمان تربيت بدني باشد

  :به وسعت استخر در دو يا چند طبقه بشرح زير ساخته مي شود 

   : ـ طبقه همكف 1

ر مديريت و مربيان ، قسمتهاي اداري و دفات،پذيرششامل سرسراي ورودي يا در ورودي اصلي
 ، بوفه يا رستوران ، رختكن ، سرويسهاي بهداشتي،)كمك هاي اوليه(اتاق احياءو ناجيان ،

دوشهاي انفرادي ، حوضچه هاي كلر و پاشويه ها و در ساختارهاي كنوني بخشهاي سوناي 
كه جزء تأسيسات ) هيدروتراپي ( خشك و بخار و جكوزي و تأسيسات آب درماني ورزشي 

به دليل اهميت ساختمانهاي خاص جانبي استخر ، از .يك استخر محسوب نمي شونداصلي 
توضيح در خصوص ساختمانهاي عمومي صرف نظر كرده به بررسي ساختمانهاي اصلي مي 

  . پردازيم

    : وكفشداريـ رختكن1-1

بر عالوه . ساختمان رختكن بايستي داراي ابعادي متناسب ظرفيت استخر و تعداد مراجعين باشد
رعايت نكات عمومي مهندسي ساختمان در ساخت و احداث ساختمان رختكن توجه به ارتفاع 

اين ساختمان معموالً داراي اسكلت فلزي و سقف . و فاصله كافي تا سقف مهم مي باشد
 و گاه نيز با استفاده از فضاهاي جانبي سوله اصلي و استفاده از سقف دتيرچه بلوك مي باش
 از سنگ يا سراميك يا موزائيك بدون لغزش فرش بايد كف رختكن ها.كاذب اجرا مي شود

 متر از 2سقف و يا حداقل و ديوارها از كاشي يا سراميك قابل شستشو تا ارتفاع شده باشد
بعلت وجود رطوبت بهتر . كنيتكس روغني واترپروف پوشش داده شود كف و بقيه تا سقف با

 و در صورت چوبي بودن با رنگهاي رزيني و يا است درو پنجره ها از جنس آلومينيوم باشد
بعلت مساعد بودن محيط رختكن از نظر تجمع و . بصورت چند اليه سيلر يا وارنيش شده باشد
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رشد قارچ ها بعلت رطوبت نسبي و انتقال از طريق مراجعين ، سيستم تهويه و چگونگي 
برخوردار است از اين رو اي گردش هوا و در صورت امكان تابش نور آفتاب از اهميت ويژه 

   .)8(است درجه بهداشتيرعايت اصول وورختكن به هواكش نشانگر وتجهيزهاپنجره تعداد
دتااگرنوجوانان استخرباشتكن ميباشد،بايدبه قسمت كم عمق رخورودي استخرها كه معموال از

 .نگردندمخاطره وجوانان به دليل هيجان بدون توجه وارداستخرشوند دچار نوجوانان  
ويااگرشناگران فاقد مهارتهاي كافي باشند و يا بدن خود را گرم نكرده باشند،نيزابتدا وارد 

  .شوندقسمت كم عمق شده و سپس به تدريج وارد قسمتهاي عميق 

  - و كفشداريابعاد و اندازه رختكن

نحوه طراحي رختكن بايد به نحوي باشد كه شناگران از مسيرآن به سمت استخر هدايت 
ي پس از عبور از محل پذيرش كه كنترل ورود و خروج را انجام مي دهدوتحويل يعن.شوند

  :در اين رابطه موارد زير بايد مورد توجه باشد .كفشهابه كفشداري، وارد رختكن شوند

و داراي  متر 1×1×6/0 نگهداري لباس به ابعاد كمدهاي مجهز به  بايدرختكن عمومي: الف 
  .باشدومي  فضاي عمقفل و كليد اختصاصي در

متناسب با حجم  متر براي تعويض لباس كه معموالً 1×2/1رختكن اختصاصي در اندازه : ب 
 بصورت رديف ساخته مي شود و بوسيله راهرو از رديف بعدي شناگران،تعدادبهره برداري 
  . دنمجزا مي شو

اما . ود متر مربع درنظر گرفته ش75/1 فضاي رختكن براي هرنفرمراجعه كننده  بايدبطوركلي
استفاده فردي از كمدها و قفسه هاي رختكن اجباري . بايستي با ظرفيت استخر متناسب باشد

بخش خشك كردن موبايد حتي االمكان نزديك رختكن ودرب خروج از مجموعه .است
نحوه چيدمان كمده .باشد،تا شناگران پس از تعويض لباس بتوانند موي سر خود را خشك كنند

نحوي باشد كه رختكن را به دو بخش خيس براي تعويض مايو و بخش و قفسه ها بايد به 
در شكل هاي  شماتيك صفحه بعد پالن رختكن هاي .خشك براي پوشيدن لباس تقسيم نمايد
در اين پالنها بخش هاي مختلف مورد نياز در رختكن .متداول استخرهاي شنا ارائه شده است

 هاي ويژه قرار دادن كفشهاي مراجعين مي كفشداري شامل قفسه.به نمايش گذاشته شده است
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تعداد قفسه هاي كفشداري متناسب با ظرفيت استخر است و وجود آن از نظر بهداشتي .باشد
براي جلوگيري از ورود گل والي وسايرآلوده كننده ها به محوطه رختكن ضروري 

راجعين الزم به ذكراست كه كفشداري براي جلوگيري از پخش نامطبوع كفشهاي م.)8(است
عرض دربهاي معبر .حتما بايد داراي سيستم هواكش مستقل مناسب رو به بيرون از استخر باشد

محل رختكن نبايد بالفاصله با . متر باشند5/2ورودي به استخر از رختكن ها نبايد كمتر از 
دوشها در ارتباط باشد زيرا باعث خيس شدن بيش از اندازه وجمع شدن آب آلوده وغير 

متري براي فاصله اين 5وشرائط نامناسب بهداشتي محوطه رختكن مي شود، مسافت بهداشتي،
زيرا آب روي پوست شناگران به صورت ثقلي به كف و از طريق .دو محوطه مناسب ميباشد

  .)10و8(گريلها و گاترها در كف معبر به سيتم فاضالب هدايت خواهند شد

  
  -ـ سرويسهاي بهداشتي 2-1
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ي ها و توالتها متناسب وسعت و ظرفيت استخر از حيث مراجعين اين بخش شامل دستشوئ
در ساختمان توالتها بايستي كف و ديوارها كامالً قابل شستشو و مصالح آن غيرقابل نفوذ . است

) يا شناگران ( بطور استاندارد براي يك استخر با جمعيت مراجعين . در برابر آب باشد
 دستشوئي با كليه تجهيزات و لوازم بهداشتي 3ت و  توال5 نفر حداقل به 200هرسانس كاري 

 60 شناگر زن يا 40برخي مراجع اين تعداد توالت را يك توالت براي . مربوطه ، نياز است
وجود تهويه مناسب در دستشوئي و توالتها و نصب هواكش به تعداد . شناگر مرد ذكر كرده اند

ي شستشو از ضروريات ساختمان كافي و پيش بيني محل نگهداري گندزداها و محلولها
سرويسهاي بهداشتي استخرها بايد بين رختكن و استخر .سرويسهاي بهداشتي در استخرها است

  .)2(ساخته شوند

وجودكلرورآلومينيوم با نام تجاري نشادردر آب استخرها كه متاسفانه ميزان آن در حال حاضر 
 اصلي ترين داليل سوزش و التهاب  ميلي گرم در هر ليتر مي باشد،يكي از1/0  تا02/0حدود

در نگاه عاميانه باعث اين سوزش و التهاب كلر (چشم وبيني شناگران محسوب مي گردد
اوره موجود در ادرار توسط يك دسته از باكتريهاي خاص تجزيه ).محلول در آب استخر است

 فرايند و نمك موجود در آب استخرها با آمونياك طي يك.شده و به آمونياك تبديل مي گردد
لذا كاهش التهابات چشم .واكنش شيميايي تبديل به كلر در آمونيوم يا همان نشادر مي گردد

بديهي .ومخاط بيني تا حد زيادي وابسته به كاهش غلظت كلرور آمونيوم در آب استخر، دارد
است دسترسي آسان شناگران و به خصوص كودكان به سرويسهاي بهداشتي در عرصه قدم 

دسترسي سريع به سرويسهاي .ا باعث كاهش اين ماده در استخرخواهد شدزني استخره
بهداشتي ،نصب تابلوهاي راهنماي در ديدشناگران،تعبيه حوضچه هاي اجباري كلر در معبر 
خروجي سرويسهاي بهداشتي به ميزان زيادي از غلظت كلرور آلومينيوم در آب استخرها 

يشنهادات فوق ،اگزاست و تهويه هواو هدايت الزم به ذكر است كه برمبناي پ.خواهد كاست
هواي آلوده توسط فن هاي سانتريفيوز بامي و مركزي به وسيله كانال خروجي در فضاي آزاد 

در غير اينصورت بوي .كامال ضروري و نيازمند بررسي جدي، در زمان طراحي  مي باشد
خر در تمام فضا منتشر نامطبوع سرويسهاي بهداشتي، توسط سيستم تهويه هواي سالن هاي است

ظرفيت اين اگزاست فن ها بايد به ميزاني باشد كه فشار هواي داخل سرويسها .خواهد شد
  .)10(منفي شده و هجوم هوا از طرف سالن استخر به سمت داخل سرويس جريان يابد



 

  

  
31 

                                                                                                                                                           -دوشها-3-1
زيرا براي داشتن استخري بهداشتي .دنيكي از مهمترين ساختمانهاي هر استخر ، دوشها مي باش

بايدتوسط   خنثي و آب پاك وزالل،كليه شناگران قبل از وارد شدن درداخل جام استخرPHبا
 ،كليه نمكهاي ناشي از تعريق پوست،چربي هاي آلودگي هاي مربوط به دوشهاي اجباري

كاهش اين نمكهاي .خود دور كنندازرا ....مونواكسيدهاكه بر روي پوست رسوب مي كنند و
آب كمك ) زاللي(محلول نيز باعث كاهش كلرور آمونيوم شده وبه تميزي و حفظ رنگ طبيعي

ري اين دوشها بايد به نحوي باشند كه شناگران و با توجه به اين موارد محل قرارگي.مي كند
استفاده كنندگان جهت ورود به داخل محوطه وعرصه قدم زني ناچار به استفاده از آنها 

 حيث تناسب از.تعداددوشها بايد متناسب با افراد آماده جهت ورود با استخر شنا باشند.گردند
در استخرهاي .اگر اجباري است نفر شن40در استخرهاي عمومي حداقل يك دوش براي هر 

 متر در 10 تا 5به طول  )مانندكارواش(مدرن با قرارگرفتن سردوشها در سقف ، يك تونل آبي
اين دوش هاي اجباري كه در سقف يا ديوارها تعبيه .مسير ورود به استخر تشكيل مي گردد

حداقل (سب شده اند عالوه بر كاهش صف براي دوش گرفتن،با تنظيم فشار آب با دماي منا
با قرار داشتن در تنها معبر ورود به محوطه كاسه استخر باعث حصول ) درجه سانتيگراد35

معموالً سالن .  متر مي باشد1×1ابعاد و اندازه اطاقك دوش ها حداقل .)10 (نتيجه بهتر مي گردند
. زندمتر مي سا5/1يا اتاق استقرار دوشها بصورت دو رديف متقابل با راهرو به عرض حداقل 

بلحاظ صرفه اقتصادي گاه از كار گذاري ديوار حائل بين دوشها خودداري كرده و بجاي آن از 
 حداقل تا زير سقف وياديواره دوشها. مقسم هاي پالستيكي يا پرده پالستيكي استفاده مي كنند

كف دوشها با كاشي يا موزائيك مفروش بوده و لغزنده . متر كاشي شده باشد2تا ارتفاع 
كف دوشها بايستي داراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد و ارتفاع كف تا سقف .نباشد

دوشها مي توانندداراي شيرهاي مخلوط معمولي .جهت تهويه مناسب كافي در نظر گرفته شود 
شيرهاي سنسور دار از دوجهت مناسبتر است،اول دوش گرفتن .و يا شيرهاي سنسوردار باشند

علمكهاي به شكل ثابت در استخرهاي عمومي .مصرف آباجباري شناگران و دوم كاهش 
البته دوشهاي با شير سنسور دار معموال . متربايد باشد10/2 يا90/1ارتفاع دوشها .مناسبترهستند

از نظر موقعيت مكاني معموالً اطاق دوشها بعد از توالتها و با و .نزديك سقف نصب مي شوند
بهتر است به ازاي هر هشت تا دوازده نفر يك .)8( بيني شوندپيشبايدفاصله مناسب از استخر 
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در بخشهاي )  دوش2حداقل (بايد تعداد مناسبي دوش .كابين دوش طراحي و احداث شود
  .سونا و جكوزي در صورت موجود بودن نصب و تعبيه گردد

   -ـ اطاق كار و رختكن اختصاصي منجيان و مربيان4-1

يان و ارتباط نزديك و لحظه اي آنان با شناگران با توجه به اهميت حضور مداوم منجيان و مرب
 و در ساختمان و استفاده كنندگان از استخر توصيه مي شود ، اين محل به استخر مشرف بوده 

 5/1مشرف به استخر از ارتفاع ديوار آن ضمن استفاده ازموادومصالح نفوذ ناپذيردر برابرآب 
در مقابل  ناپذيري  با قابليت نفوذه سراسرييا پنجرمترتانزديك سقف مجهزبه ديوار شيشه اي و

وسائل كمك آموزشي اين محل در واقع صرفاً جهت رختكن و نگهداري . باشدبخار و رطوبت 
در  ضمنا معموال سيستم صوتي استخر .)8(حيات بخشي استفاده ميشودوسائل كمكي نجات و و

ضمنا . شناگران وجود داشته باشداين اتاق قرار مي گيرد،تا امكان اعالم هشدار وساير پيامها به
محلي قابل دسترس و به دورازمناطق مرطوب كه قابليت  كنترل و فرمان درمحلي به عنوان اتاق

سيستم هاي فن و براي نصب تابلوهاي كليدهاي برق واشراف به محوطه استخر را داشته باشد،
اين محل رااتاق .رگيرنددرآن نصب مي گردندتادرمواقع الزم موردبهره برداري قرا  .. وهواكش

  .مديريت نيز مي نامند

وسائل   آئين نامه ايمني مخازن آبها و استخرها،63طبق ماده  -كمكهاي اوليه)احيا( اتاق -5-1
اما امروزه احداث و تجهيز اتاق .و دردسترس باشد هاي اوليه بايددراستخرهاي شناموجودكمك

 كمك هاي وارائهمعاينات   براياتاق.دكمكهاي اوليه يك مزيت براي استخرها محسوب مي شو
ائل الزم كپسول اكسيژن،وس: شامل كمكهاي اوليهگرفتن وسائل وتجهيزات قرارمحلشامل اوليه 

 كمكهاي  ارائه مكان براياين.مي باشد...براي بانداژوجلوگيري ازخونريزي،آتل هاي دست وپاو
                            :د موارايندر.وجي باشدخررختكن،ومسيرفضاي ،استخرمحوطه نزديك وهمسطح با بايداوليه
 . گرددنصب مربوط به كمكهاي اوليه در محل مناسب تابلو) الف

 . براي مصدومين وجود داشته باشداستفاده از دستشوييامكان )  ب

براي راهروها ،به )cm120براي درها وcm90پهناي  (پهني  دسترسي به مسيرهااتاق) ج
 . در حمل مصدومين داشته باشدبراي بهره برداري از برانكاردعنوان حداقل ابعاد
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  .)9(وجود داشته باشد به آمبوالنس  سريع و آساندسترسيامكان  از اتاق) د

  -تعادل حرارت و رطوبت محيطي بين دو قسمت  

ي اين مورد، تنظيم كيفيت وشرائط هواي مطلوب داخل استخر به امروزه مهمترين برنامه برا
منظور حفظ آسايش و سالمت شناگران و افزايش طول عمر تجهيزات و محافظت از سازه 

در بحث تهويه مطبوع استخرها ،براي تامين شرايط مطلوب هواي داخل . ساختمان مي باشد
و كيفيت هواي سالن بايد در محدوده سالن چهار عامل دماي هوا،رطوبت نسبي هوا،جريان هوا

  .مطلوبي باشد

زيرا يكي از . ومهم استميان عوامل ذكر شده ،رطوبت نسبي بيش از ساير عوامل مشكل سازاز
افزايش رطوبت نسبي وبرقراري تعادل حرارتي مهمترين واساسي ترين موضوعات جلوگيري از

ه وقتي هوا تا زير از آنجا ك.اشدوگرمايي در بخشهاي مختلف يك مجموعه استخر و سونا مي ب
ووقتي مولكولها .دهدمايع تغيير شكل مي نقطه شبنم خودسرد شود،بخارآب موجوددرهوا به فاز

.  ه به خروج رطوبت ازهوا مي شودبشكيل قطرات آب را مي دهندكه منجرتكنارهم قرارميگيرند
ده و باعث تسريع در نيبه چوب،كاغذ،فوالد و ساير مواد آسيب جدي رسا) چگالش(اين مورد 

براين اساس .گرددمي)حتي دربرخي گزيده هاي استنلس استيل(زنگ زدگي واكسيداسيون فلزات
بايد سيستم تهويه هواي مطلوب با توجه به شرايط محيطي ومالحظات متعدد براي توزيع هواي 

                                                             :مناسب براي تامين شرائط زير طراحي شود

                                        .شرايط آسايش شناگران و تامين محيطي سالم براي آنها-1
                                                                                         .كنترل رطوبت نسبي-2
                                                                                  .تامين كيفيت مطلوب هواي داخل-3
                                                           .كنترل تقطير بخار آب در داخل استخر-4

 در ساير ، بايد توجه داشت كه به استثناي استخرهاي قهرماني با جايگاه مخصوص تماشاگران
 چون با.سيستم سرمايش هوا استفاده مي شودتخرهابه ندرت براي سردكردن فضاي داخل ازاس

در جريان هوا قرار گرفتن به هم خورده و ستخر وضعيت تعادل حرارتي آنان باخروج شناگراز ا
 محدوده متداولي ashraeانجمن .)10(به دليل تبخيرآب روي پوست،آنان دچارلرز مي گردند

  : ارائه مي شود بعدهصفحرتي شناگران تعيين كرده است كه درجدول را براي آسايش حرا
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  رطوبت نسبي  دماي آب  دماي هوا  نوع استخر
  درصد C  50-60 درجه C 29-24 درجه 24-29  تفريحي
  درصد C  50-60 درجه C  35-29 درجه 27-29  درماني
  درصد C  50-60 درجه C  28-24 درجه 26-29  قهرماني
  درصد C  50-60 درجه C  32-27 درجه 27-29  غواصي
  درصد C  50-60 درجه C  32-29 درجه 29-32  سالمندان
  درصد C  50-60 درجه C  30-28 درجه 28-29  هتل ها
  درصد C  50-60 درجه C  40-36 درجه 27-29  جكوزي

احساس سرماي ناخوشايند براي شناگران و %50بايد توجه داشت كه رطوبت نسبي كمتر از 
ضمنا بهتر است براي به حداقل رساندن تبخير آب . همراه خواهد داشتهزينه بسيار زياد به

 C درجه1تا2استخرورطوبت بدن شناگران دماي هواي استخرها، خصوصا استخرهاي عمومي 
براي طراحي سيستم تهويه مطبوع استخرهاي سرپوشيده بايد موارد زير .ازدماي آب بيشتر باشد
  :مورد توجه قرار گيرد

  .ضاي داخلكنترل رطوبت ف-1

  .گرمايش هواي استخر-2

  .تعيين نرخ تهويه مورد نياز به منظور تامين كيفيت مناسب هواي داخل-3

  .چگونگي توزيع هوادر فضاي داخل استخر-4

  .)2(طراحي كانال و محل قرارگيري دريچه هاي توزيع هوا-5

اي براي كنترل بر مبناي مطالعات جديد الزم است در هر استخر سرپوشيده ازدو ترموستات بر
دماي آب وهواي استخر استفاده مي شود،ترموستاتي كه كنترل دماي آب را انجام مي دهدو به 

اكوستات به حسگرهاي مستغرق مجهز هستند كه . مي گويند"  آكوستات"آن اصطالحا 
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وبرخي از آنها فارغ از كنترل دماي آب .كاربرد دارندC  درجه38-132معموال در دامنه دمايي 
از طريق روشن و خاموش كردن ديگ،عمليات ديگري مانند روشن و خاموش كردن گرم 

پمپ،كنترل گردش آب در مناطق مختلف،چرخه كاركرد مشعل و كنترل حد باال و پائين سطح 
عالوه بر ترموستات .عملكرد اين دو تحت تاثير همديگر قرار دارند.آب را نيز عهده دار هستند

  استفاده مي " هيوميدستات" نسبي هوا در داخل استخر ازو آكوستات براي كنترل رطوبت
  .)2(شود،،كه با افزايش يا كاهش رطوبت نسبي سيستم رطوبت گير را فعال مي نمايد

يكي ديگر از عواملي كه در استخرهاي سرپوشيده نرخ تبخير آب را تحت تاثير قرار مي 
جريان هوايي كه مستقيما از با كاهش .دهد،جريان هوايي است كه از سطح آب عبور مي كند

آخرين عاملي كه در سرعت .روي سطح آب عبور مي كند،سرعت تبخير آب كاهش مي يابد
  ) (Water agitation factorتبخيرآب استخراثرميگزارد،ضريب تالطم آب

با افزايش فعاليت شناگران در داخل آّب،تالطم سطح آب و سرعت تبخير آن افزايش مي .است
تفاده شناگران از استخر بخشي از آب به خارج استخر مي پاشد،ضمن اينكه در حين اس.يابد

زمان خروج ازاستخربخشي از آب به خارج از حوضچه استخر مي ريزدكه موجب مرطوب 
بنا بر اين براي تعبيه سيستم تهويه .شدن سطوح جانبي استخر و افزايش سرعت تبخير مي شود

براي رطوبت گيري از محيطهايي مانند .وجه داشتبايددر زمان محاسبات به اين مورد نيزت
استفاده از (استخرهاي شنا،عالوه برسيستمهاي تهويه مطبوع، از روشهاي رطوبت گيري مكانيكي

سيستمهاي .استفاده مي شود) انواع سليكاتها(و استفاده از نمكهاي جاذب رطوبت) سطوح سرد
تفاوت سيستمهاي رطوبت گيري . ساعته كار كنند24رطوبت گيري استخرها بايد به صورت 

مكانيكي با سيستم هاي تهويه مطبوع آن است كه نسبت گرماي محسوس در رطوبت گيرها 
و در رطوبت گيري مكانيكي كمپرسورها تنها در .بسيار كمتر از سيستم هاي تهويه مطبوع است

دستگاههاي رطوبت .مواقعي شروع به كار مي كنند كه رطوبت گيري مورد نياز است
يرمكانيكي كه رطوبت هوا رابا عبورازكويل هاي سرمايي يا كويل هاي انبساط مستقيم،تقطير گ

نموده وباعث كاهش آن مي گردد پيش از ارسال مجدد آن به داخل سالن با استفاده از گرمكن 
در روش دوم با قرار دادن سليكاتها در الكتروموتورهاي تهويه .الكتريكي مجددا گرم مي كند

  .)2(ل سطوح متخلل النه زنبوري به كاهش رطوبت هوا كمك مي كنندهوا به شك
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بخار آب موجود در هواي فضاي داخل همانطوركه درباالاشاره شد،تقطير-كنترل تقطير بخار آب
 از تقطير رطوبت به هر قيمت بنا براين جلوگيري.استخر تاثير بسيار مخربي را برجاي مي گزارد

 نمي شود،ب آسيب ديدن سازه وتجهيزات استخر موجارآب تنها زيرا تقطير بخ.بايد انجام گيرد
ه آن شيوع انواع بيماريهاي مي كند،كه  نتيجباكتريهاايجادوبلكه بسترمناسبي رابراي رشد قارچها

صورت نفوذ بخار آب در در.پوستي،كاهش كيفيت هوا وانتشار بوهاي ناخوشاينددراستخر است
 احتمال منجمد شدن قطرات و آسيب جدي به سازه اجزاي ميان سازه استخر،در فصل زمستان

شكم دادن :مهمترين مشكالتي كه در اين رابطه بروز خواهد نمود، عبارتند از.)2(بسيار زياداست
شدن عايق كاري ،رشد قارچها و كاشي هاي سقفي و ديوارها به خصوص در ارتفاع باال،خيس 

 !نهايت ريزش سازهاختماني ودرمصالح سا،خوردگي وسايل بهداشتي،شكستگي وترك درهكپك
قاب پنجره ها ودرهاي بنا بر اين درسازه هاي استخربايدازبه كارگيري پلهاي حرارتي مانند.)10(

و .خروج اضطراري كه از متداولترين پلهاي حرارتي در استخر هستند،تاحد ممكن اجتناب شود
ري يا ت مخرب اين اجزاءجلوگيبا استفاده ازاستقرار موانع بخاردر ميان ديوارهاي استخراز اثرا

سقف هاي استخر بايد مجهز به بازدارنده بخاري باشندكه در محل تمامي ديوارها و.كاسته شود
بازدارنده بخار عايقي است كه پس از يك پلي استر صلب به ضخامت .مناسبي تعبيه شده باشند

CM 5به پهناي (  است كه بين ديوارخارجيCM 10 (  وديوار داخلي) هنايبه پCM 20(  
روي جريان هواي مستقيم بر از بايد تقطير روي پنجره هاي استخر براي جلوگيري از.نصب شود

 معموال به منظورمحدودكردن تلفات حرارتي وايجادمانع دربرابربخار آب،.پنجره هااستفاده نمود
  قسمتكاري بايدبه گونه اي انجام شودكه بخش ويژه يا شودعايق عايق حرارتي استفاده مياز
                                     .)2( در قسمت گرم عايق حرارتي قرارگيرد(Vaor barrier) "مانع بخار"

 :از پوشيده كه درمعرض خطرات وآسيب ميباشندعبارتنداستخرهاي سرمهمترين سطوح سرددر
 سقفي،بست هاي بدنه فلزي و ارچوب هاي مربوطه،نورگيرها،هوچ ديوارهاي خارجي،پنجره ها

  ....سطوح فلزي در تايل هاي كاذب و سقف هاي كاذب مانند سقف هاي دامپا و

در فرايند طراحي ساخت سالن استخربراي درك چگونگي تقطير رطوبت با افزايش رطوبت 
عوامل اصلي در برآوردشدت تبخير .فضا دراثرتبخير،توجه به ديناميك تبخيركمك موثري است

  :اراستاز واحد سطح آب استخربدين قر
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  .استفاده موردنظر از استخر-1

                                                                                                               .دماي مطلوب آب-2
ضمنا در فضاهاي سرپوشيده،گرم كردن آب استخر مي تواندموجب تبخير .دماي مطلوب هوا-

                                 .يابيشتردرروزواضافه شدن آن به هواي درون سالن شود)گالن100(رليت300
در %60شده،در درجه اول كنترل ميزان رطوبت نسبي و حفظ آن تاحدود با توجه به مراتب ذكر

 عامل را مد4طراحي يك سيستم كنترل رطوبت بايد.زمان كار استخر،بايد پايه طراحي قرار گيرد
                                                                                                        :نظر قرار دهد

بنابراين عمليات .متصاعد مي گرددرم حاوي رطوبت درنقاط باالتري ازفضاي استخرهواي گ-1
ادرباالترين بخش سازه حتمويا نصب دريچه هاي هواي برگشت درايركانديشن ها بايداگزاست 

 صورت جاروب در اين.آن به تله مي افتند،نصب گرددمحلي كه هواي گرم داراي رطوبت درو
 .گيردكردن هواي مرطوب ازكف عرصه قدم زني وسطح استخربايدازپائينترين قسمت صورت 

تاضمن گرم كردن سطوح سردرطوبت را به سمت باال و در جايي كه دمپرهاي اگزاست قرار 
                                                                                        .  شود د،خارجدارن

 شرائط به  نزديك شدناستخر به دليل افزايش تبخيرسطحي و روي سطح آب حركت هوا -2
 هواي اشباع بخار،به لحاظ ترموديناميكي مهم بوده وجهت كاهش اين اثراز قراردادن و نصب

  .هرگونه دمنده هواي بادزن بر روي سطح استخرغلط و ممنوع مي باشد

روي  اول بايدازبديهي است هوا.موثرترين روش است) fresh(تازهارسال هواي خشك و-3
                                                                         .سطوح مستعد تقطير عبور داده شود

دراين  ، با آنالف فشارهواي داخل سالن استخرنسبت به سايرفضاهاي مرتبطمنفي بودن اخت-4
به داخل سالن استخر انجام مي ...صورت هجوم هوا ازساير فضاها مانند رختكن،البي،پذيرش،و

. ذيردورطوبت موجوددرفضاي سالن استخر به ساير فضاهامانندرختكن سرايت نمي كندپ
 تازه براي تابستان هوايده هواي گرم براي زمستان وگاه پرشايان توجه است كه نصب يك دست

كمك شاياني به عدم سرايت رطوبت به ساير فضاها وسايرفصول درمعبرورودي به سالن استخر
اف استخرجهت هدايت همچنين چون بازبودن مسيرفاضالبي كليه گريلها وگاترهاي اطر.مي كند

بودن عرصه قدم زني،ميزان تبخير استخربه محلي خارج ازفضاي استخر،خيس زآب سرريزشده ا
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بنا براين استفاده از دستگاههاي رطوبت گير مكانيكي .در نتيجه رطوبت هوارا افزايش مي دهدو
درروي ديوارهاي جانبي نزديك  بايد بادزنها. ي حرارتي رطوبت گير توصيه مي شوديا پمپ ها

  .)10(زه يا سالن نصب شوندبه كف عرصه قدم زني،و اگزاست ها در باالترين نقاط مربوط به سا

  -ت الكتريكالاتاق فرمان و كنترل وسايل اتصاال

از  اساسادر تمام فضاهاي مرطوب وخيس استانداردهاي ويژه اي جهت نصب و بهره بردار ي
كه بر مبناي آن از سرسيمهاي بدون پوشش،كليد و .)2(دارد) NEC680(سيستمهاي الكتريكي

 الكتريكي در ونه تابلوگونصب هر ) ضدآب ( يرواترپروفهاوحبابهاي روشنايي غ پريزوسيستم
هاي محافظ تفلوني به همراه  پوشش دراين مناطق دروكليه سيم ها .سترس عموم ممنوع استد

                                      .واشرهاي الستيكي به مصرف كننده هاي الكتريكي نصب مي شوند
ن بايددرمحلي خارج ازسالن مجموعه و محل تردد نصب تابلوهاي برق،كليدهاوسويئچهاي فرما

اين تابلوهااز نوع ضدآب با ستفاده از رنگ الكترواستاتيك مقوم در برابر رطوبت با دربي .شوند
بهترين محل براي نصب اين تابلوها موتورخانه .مجهز به واشرالستيكي ضدآب ساخته مي شوند
الزم است .ي و لوله ها و شيرهاي آب مي باشدوياتصفيه خانه دورازمحل عبور سيستم لوله كش

يا نرده فلزي از ساير بخشهاي موتورخانه يا سط يك حائل جداكننده مانند قفس واين تابلوهاتو
پوشش اين محل بايدازهرگونه رطوبت وآبريزي كف مصون باشد،وازيك .شودتصفيه خانه جدا

بديهي است . رضروري استن ومحافظت ازاپراتوالستيكي دركف اين قسمت جهت عايق نمود
صورت بزرگي تابلوها ودر . واجبات استتم الكتريكال به سيستم ارتينگ ازاتصال سيسنصب و

ش مخصوص تابلوهاي برق الزم هاي هواكرنتيجه حرارت باالي تابلو،نصب فندوافزايش ولتاژو
شته در اين محل وجود دا CO2محل بايد تعدادي كپسول آتش نشاني از نوع ژودر و گازودر
سقف عبور نمايندبايد كليه كابلهاي متصل شده وواردشده به داخل تابلوها،درصورتيكه از.باشد

ودرصورتيكه اين .ندبا آرايش و بست مناسب به ديوار ،همراه با ليبل و نشانه گذاري نصب شو
 .يش ساخته شده عبور نمايندپواردتابلوهامي شوند،حتما بايدازداخل داكتهاي ازكابلهااززمين 

                                      .)11(ر قرار گيردظتهويه اين بخش و محافظت از آبگرفتگي موضوع مهمي است كه بايد مد ن
                                                                     - بخار و خشكو سوناهايسونا

سونا عبارتست از اتاق يا كلبه كوچكي كه به منظور بهره گيري از هواي گرم در حالت خشك 
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و گاهي .سونا به دو گروه خشك و بخار تقسيم مي شود.يا مرطوب مورد استفاده قرار مي گيرد
در سوناي بخار ك و در سوناي خشك از هواي گرم و خش.به عنوان حمام سونا ناميده مي شود

. دماي محيط وافزايش شدت تعريق بدن استفاده مي شودمرطوب براي افزايش ازهواي گرم و
        .)2(تعريق يكي ازمكانيزمهايي است كه بدن بوسيله آن سموم را ازبدن دفع مي كند

طول و عرض آن،داراي ارتفاعي ثابت  خشك متشكل ازاتاقي است كه صرف نظرازابعادسوناي
گرم كردن فاع جهت كاهش ميزان مصرف انرژي وتسهيل دراين ارت. متر مي باشد13/2ان به ميز

 سانتي متري جهت كاهش تبادل 30سوناي خشك شامل تيغه هاي محيطي حداقل .آن مي باشد
 اينچي كه تمام سطوح 2 شيشه حرارتي با محيط خارج از سونا و يك اليه پالستر سيمان،پشم

شستشوي آن تا نظافت وباشدكف سونا بهتراست داراي كف شور.مي پوشاندكف را به جزسونا
چوب روسي باگره هاي كم به ضخامت بهترين چوب ولمبه جهت اجراي سونا.گرددامكان پذير

لبه هاي اين .آماده نصب مي گردد سانتيمتري ابزارخورده و9 و5،7عرض هاي  سانتيمتركه در 2
 ال وياميخ ياپيچ استفاده شده درمعرض ديدكه محل اتصلمبه ها طوري روي هم قرارمي گيرند،

در داخل .. ...ميخ،پيچ، دستگيره درب،فريم، درب و پنجره و وسيله فلزي مانند هيچاساسا.نباشند
 با امكان تنظيم بر 20×20يك دريچه چوبي با ابعاد جهت جابجايي هوا.ستفاده نمي گردداسونا

رتراش چوب روسي چهااي نشيمن ازسكوه.ف تعبيه مي گرددروي يكي از ديوارها نزديك سق
 2كه مي توانند .بر روي كرسي چيني انجام شده ،نصب مي گردند سانتي متر5 تا 4به ضخامت 

ش سوناي خشك توسط يك گرماي.باشدبديهي است دماي طبقات باال بايدبيشتر.باشند طبقه 3تا 
امكان تنظيم . گردد،تامين ميلوله رفتگ ومشعل وكوره هواي گرم شامل ديدستگاه هيتربرقي يا

فراهم بايد )يا هيترمشعل (دماي سونا وصدور فرمان هاي روشن و خاموش به دستگاه حرارتي 
 هنگام نظافت،امكان خارج كردن به صورت چند تكه ساخته مي شودتابهمعموالكف سونا.باشد
نيومي براي گرمايش سريع سونا بهتر است از يك رادياتور آلومي.داشته باشدداخل سوناوجود از

ليه سوناها بايد به طرف خارج درب ك.كه درزير سكوهاي نشيمن نصب مي گردد،استفاده شود
معموال گرمكن ها).12( درجه سانتي گراد هم گرم شود90دماي داخل سونا مي تواند تا بازشوندو

 و ،ساختهروي آنهامتناسب با حجم اتاق سونادرآجرهاي نسوزازنوع سنگي ويا بااستفاده از
 نصب وتعبيه مي  روي بستري سنگيديوارها يادر وسط اتاق سوناي خشك ازروي يكي

گازسوز،گازوئيل سوزوحتي چوبي طراحي ،انواع الكتريكيمشعل گرمكنهامعموالدر.شوند
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،گرمكن هاي مادون قرمزنيزساخته شده هاي متداولامروزه به جاي گرمكن .ساخته مي شوندو
ت كمتري نسبت به گرمكن هاي شدده گرماي باگرمكنهاي يادش.ومورداستفاده قرارمي گيرند

زمان مورد نياز براي كرمكن هاي مادون قرمز معموال بين پنج تا ده دقيقه  .گاز سوز داردبرق و
نج دقيقه وقت براي گرم كردن پ حاليكه ساير گرمكن ها بين سي تاچهل واست،در

متر اد است،وبه ازاي هر درجه سانتيگر66 تا 44ن بيدماي گرمكن هاي مادون قرمز.دارندنياز
در نظر  وات600مكعب از فضاي داخل اتاق سونا،توان الكتريكي گرمكن مادون قرمز بايد 

ميزان سنگ هاي مورد استفاده نيز،متناسب باحجم اتاق هاي سوناوظرفيت .)2(.گرفته شود
 توسط براي انتخاب گرمكن هاي الكتريكي سونا صفحه بعدجدول  .گرمكن ها مي باشد

SAWO  ارائه شده است :  

  
  )متر مربع(حجم اتاق سونا

KG سنگ هاي گرمكن  حداكثر  حداقل  )KW(ظرفيت گرمايي رديف

1  3/2  3/1  5/2  8-5/10  



 

  

  
41 

2  0/3  2  4  8-5/10  
3  6/3  3  6  8-5/10  
4  5/4  3  6  18-2/22  
5  0/6  5  8  18-2/22  
6  0/8  7  13  18-2/22  
7  0/9  8  14  18-2/22  
8  5/10  9  15  40-50  
9  0/12  10  18  40-50  
10  0/15  13  23  75-60  
11  0/18  17  30  100-60  
12  0/21  22  35  100-80  
13  0/24  26  42  100-80  

  SAWO Finland catalog-Electrical sauna Heater:منبع

تعيين زمان روشن براي هر سوناي خشك تجهيزات كنترل كننده الكتريكي و مكانيكي براي 
گرمكن ها مجهز به ترموستات براي .شودن آن به كارگرفته ميشدن گرمكن سوناومدت كاركرد

 را انجام مي دهندنده هاي ديجيتال نيزهمين كاركنترل كن.تنظيم دماي داخل اتاق سونا هستند
ودرصورتيكه ازكنترل كننده مكانيكي استفاده شود،بايدداخل سونا يك ميزان الحراره نصب 

 ،دماسنج،رطوبت سنج،تايمر،سطل هاي چوبي،ساعت شنيالبته تجهيزات ديگري مانند.گردد
داخل اتاق سونا به كار براي راحتي بيشتركاربران در.. ه،زيرپايي،و موادخوشبوكننده،آويز حول

                                   .در اجراي سوناي خشك از هرگونه ميخ وپيچ فلزي نبايد استفاده شود.مي شودگرفته 
حمام بخار شامل فضايي است كه بخار اشباع شده اي كه در بويلرمركزي توليد و -سوناي بخار

دماي . اينچ به داخل اتاق سونا هدايت مي شود5/1سايزبا)رجيحااستينل استيلت(توسط لوله هاي
شك بانصب يك دستگاه  درجه سانتيگراد نيزمي رسدومانندسوناي خ80سوناي بخارمعموال تا

به دليل محيط به شدت مرطوب .سنسور وحسگر حرارتي قابليت تنظيم دماهاي دلخواه را دارد
  :و خيس سوناي بخارالزم است در استفاده از پوشش نهايي ،نكات زير مدنظر قرار گيرد
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سطح كاشي ياسراميك مورداستفاده بايدكامالصاف وصيقلي بوده واز نصب سنگهايي كه داراي 
شستشوي راحت وآسان به آنتي باكتريال بودن، .خلل وفرج وسطحي متخلل دارنداجتناب شود

... پرهيزاز اجراي لبه هاي تيزبازاويه هاي تند،استفاده ازكاشي يا سراميك با حداقل جذب و
. درداخل سوناي بخارترجيحا دردسترس بودن آب سرد،شرائط ماندگاري راتعديل مي نمايد

 بخار ترجيحابايد دقت نمودكه حتما اين سقف به صورت سطحي مقعر دراجراي سقف سوناي
وياضربي اجرا گرددتاقطرات آب ناشي از بخار،به صورت ثقلي ازروي سقف به سمت ديوارها 
. حركت كرده واز روي جدارديوارها سرازير گشته،ومزاحمتي براي بهره برداران ايجاد ننمايد

موجود،بسيار حائز  به دليل رطوبت و هواي گرم بهداشت ونظافت داخل سوناي بخار و خشك
مضر رشدكرده  در صورت عدم دقت كافي در اين امر قارچ ها و باكتري هايزيرا.اهميت است

اسپري نمودن مايع .وبيماري هاي پوستي و تنگ نفس را احتمالي را به همراه خواهد داشت
رها مي تواند شرائط ر جداضد عفوني و مخصوص اين فضا،بر روي سكوهاي نشيمن و ساي

  .)12(مناسبي را فراهم آوردبهداشتي 

هواي .سوناي بخار نيزمانند سوناي خشك روش مناسبي براي دفع سموم بدن به شمار مي رود
در سوناي بخار باعث بازشدن منافذ پوست و افزايش تعريق بدن مي  گرمومرطوب توليد شده

 اضطراب ومشكالت تنفسي مي عالوه برآن باعث كاهش تنش واردبرعضالت،كاهش.شود
دماي سوناي بخار كمتر از سوناي خشك استفولي تاثير آن كمتر از سوناي خشك .شود
و .،برونشيت يا آسم مفيد استسوناي بخار براي افراد مبتال به سرماخوردگي،سينوزيت.نيست

 تورم يا بااستفاده از مواد معطر و عصاره گياهان دارويي براي بهبود برخي ناراحتي ها مانند
مهمترين مشخصه .گرفتگي گلو،تورم مجاري مخاطي،تنگي نفس و درد عضالت مفيد است 

در سوناي بخار به دليل اهميت آب بند .در برابرنفوذ آب است سوناي بخار مقاومت باالي آن
بودن فضاي داخل در برابر رطوبت و بخارآب،درب ورود و خروج بايد كامال آب بند بوده و 

درب .خار از طريق شيارها و درزهاي حاشيه آن وجود نداشته باشدامكان خروج ب
بهتر .)2(ورودوخروج سوناي بخار معموال در انواع لواليي و ياكشويي طراحي و ساخته مي شود

با فاصله حداقل يك متر با ت براي كنترل بيشترحفظ بخاردرسوناازدودرب ورودوخروج سا
ي استفاده نمود،يادردرب با قابهاي ويژه از شيشه مي توان ازدرب شيشه ا.استفاده شوديكديگر

  .در دو قطع استفاده كرد
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مهمترين بخش سوناي بخار تجهيزات مولد بخار مي باشد،اساس كار آن به گونه اي است كه 
تجهيزات مولد بخار معموال متشكل از يك خط .پس از راه اندازي،آب رابه بخارتبديل مي كند

به اين ترتيب تجهيزات .آب و المنتهاي گرمايشي هستند ،مخزنتغذيه آب،سيستم متعادل سازي
تجهيزات .رده،پس از جوشاندن آن بخارداغ را به بيرون مي دهدمولد بخار،آب را دريافت ك

هرچه نوان المنتهاي .مولد بخار برمبناي توان المنت هاي گرمايشي آن ها تقسيم مي شوند
يد بخار در بازده زماني كوتاه تري را خواهند گرمايشي اين تجهيزات بيشتر باشد،قابليت تول

به طور معمول و به منظور دستيابي به بهترين عملكرد ممكن،فاصله تجهيزات مولد بخار .داشت
ابته اين فاصله بايد بيشتر . متر باشد6/7تا محل مصرف ،يعني كلگي خروج بخار معموال بايد 

برمبناي قابليت توليد بخار در .يق كاري شوندتمام خطوط انتقال بخار بايد عا. متر باشد2/15از 
 درجه 52 تا 46اين تجهيزات است كه دماي اتاق سونا بايد در محدوده دمايي 

  .)2(سانتيگرادورطوبت نسبي نزديك به صددرصد نگه داشته مي شود

براي انتخاب تجهيزات مولد بخار ابتدا بايد حجم فضاي داخل را برحسب فوت مكعب 
يكي از Steamistپس برمبناي جدول شماره يك ارائه شده توسط شركتمحاسبه نمودو س

شركت هاي پيشرو در ساخت تجهيزات مولد بخار مي توان توان مولد را مشخص و مورد 
در صورتي كه براي ساخت اتاق سونا از مواد مختلفي استفاده شده باشد،با .استفاده قرار داد

اين ضريب در .ربوط به اين مواد را انتخاب گردداستفاده از جدول شماره دو بيشترين ضريب م
اين ضريب را در حجم محاسبه شده .واقع براي اعمال تاثير اتالف حرارت در نظر گرفته شود

در مرحله اول ضرب كنيد،وبركبناي عدد به دست آمده مولد بخار براي سونا پيش بيني  و 
  .نصب شود
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  Steamistمولدبرمبناي روش شركت براي تعيين توان تجهيزات 1جدول شماره 

  )كيلو وات(توان تجهيزات مولد  )فوت مكعب(حداكثر حجم سونا  رديف
1  100  5/4  
2  200  5/6  
3  300  8  
4  400  10  
5  500  12  
6  600  14  
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 جدول تعيين ضرايب مربوط به جنس مصالح براي انتخاب تجهيزات برمبناي روش شركت 2جدول شماره 
Steamist  

  ضريب مربوطه  مصالحجنس   رديف
  008/0  فايبرگالس،آكريليك يا سنگ مرمر  1
  25/1  كاشي سراميكي بر روي سطح سيماني  2
  30/1  كاشي سراميكي بر روي سطح مالط  3
  35/1  شيشه و بلوك شيشه اي  4
  60/1  كاشي چيني بر روي سطح سيماني  5
كاشي سنگي طبيعي مانند سنگ مرمرطبيعي،تراورتن،سنگ   6

 اينچ بر روي سطح 2/1 تا8/1رانيت با ضخامت لوح يا گ
  سيماني

90/1  

 اينچ،بر روي سطح 2/1تا8/3كاشي سنگي طبيعي   7
  مالط

00/2  

  25/2  كاشي سنگي طبيعي بر روي بستر سنگي  8

 سانتيمترباالتر 15 سانتيمترباالتر از كف يا به اندازه 45دهانه خروج بخار بايد حداقل به اندازه 
از برخورد مستقيم بخار و بايدبراي جلوگيري از سوختن ناشي .وش نصب شودازلبه كاسه زيرد

براي آسايش و جذب بيشتر .استفاده شودبابدن ازصفحات منحرف كننده دردهانه خروجي بخار
افرادازانواع و اقسام روش ها شامل نورپردازي فضاي داخل سونا،سيستم هاي صوتي و غيره 

ترل كننده مختلفي متناسب با نياز براي خاموش و روشن تجهيزات كن.مي توان استفاده نمود
كردن تجهيزات مولد بخار،تنظيم حداكثر دماي سونا،برنامه ريزي براي مدت كاركرد تجهيزات 

تابلو برق سوناي بخار معموال در .مولد بخاروكنترل وضعيت روشنايي داخل را فراهم مي آورند
ه تجهيزات كنترل از راه دور براي اين نوع امروز.ديواره خارجي سوناي بخار نصب مي شود

  .سوناها طراحي شده ومورداستفاده قرارمي گيرد

تخليه آب،كف و ديوارهاي مقاوم در محلي احداث مي كنند كه دسترسي به خط سوناي بخاررا
 سانتيمتر بايد 30شيب سقف به ازاي هر .برابر نفوذ آب و دسترسي به برق وجود داشته باشددر
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 در نظر گرفته شودو به منظور به حداكثر رساندن ارتفاع اتاق سوناي بخار،اين شيب  سانتيمتر5
ابعاد سوناي بخار همانند سوناي .رامي توان از قسمت مركزي سقف به طرفين ديوارايجاد كرد

تاحد امكان خشك است،و چون بخار به سمت سقف مي رود بنابراين مي توان ارتفاع آن را 
به دليل . تجهيزات روشنايي داخل سوناي بخار بايد تماما ضد آب باشندتاسيسات و.كوتاه نمود

وجودبخارزيادزير سازي ديوار و سقف بسيار مهم مي باشد،و براي نما نيز مي توان از سنگهاي 
                                                                         .)2(يا كاشي سراميكي استفاده كرد

كه . تامين نوردرسوناهاي خشك وبخارچهار ديواري مي توان ازيك يادوپنجره بهره گرفتبراي
  .در اين صورت بهتراست، نما و منظره مقابل پنجره ها نيز مورد توجه قرار گيرد

  -حوضچه آب سرد

ازاين حوضچه براي آب درماني .معموالدركنارحمام هاي سونا حوضچه آب سرد،تعبيه ميشود
اين حوضچه ها براي كاهش .ودزيراآب سردبركاهش تورم والتهاب پوست داردنيزاستفاده ميش

امبخشي و تسكين دهندگي از تب مورد استفاده قرارگرفته و براي كاستن از ميزان سردرد،و آر
حوضچه هاي آب سرد به اشكال مختلف ومتناسب باطراحي محيط .)2(استفاده مي شودآب سرد

اين حوضچه ها نبايد داراي عمق زيادي باشند،زيرابه طور .در نزديكي سوناها ،ساخته مي شوند
حداقل دو دستگاه درنزديكي حوضچه بايد.به صورت انفرادي مورداستفاده قرارمي گيردمعمول 

ج از  تعبيه گردد،تا افراد بعد از خرو با امكان استفاده از شوينده هاي بهداشتيدوش اختصاصي
پس . ازتعريق و خروج امالح و سموم بدن شسته شودناشيآثار سوناها بالفاصله دوش بگيرندو

ويژگيهاي ساخت اين حوضچه مانند .ازدوش گرفتن استفاده ازحوضچه آب سردبالمانع است
بنا براين بايد .استخراست با اين فرق كه حجم آب درون آن بسيار كمتر از استخر مي باشد

است كف حوضچه بهتر.ام گيردكاري نماي آن انجسراميك ازكاشيكاري يادقيق قبل كاري عايق
تعويض آب در مواقع ضروري امكان  و تا در طول روز داراي سيستم تخليه مناسب آب باشد،

درصورت امكان آب حوضچه مي تواندبه سمت تصفيه خانه استخر .داشته باشدحوضچه وجود
 مبادي ورودشيرهاي آب براي پركردن مجدد حوضچه درديوار حوضچه قابل تعبيه.هدايت شود

واگر در طراحي اين .بهتراست محوطه سوناها ازمحوطه استخر به نحو مقتضي جدا باشند.است
امكان وجود نداشت،بايددرمورد تعادل حرارتي ورطوبتي اين بخش نيز تمهيدات الزم انديشيده 
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براي ورود و خروج از حوضچه آب سرد از پلكان هاي استاندارد كه در استخر هم مورد .شود
ويژگيهاي نصب آن نيز همانند پلكان هاي استخر . مي گيرند،يهره گرفته مي شوداستفاده قرار

در اطراف اين حوضچه نيز بايدازمصالح مناسب براي جلوگيري از سرخوردن استفاده .است
    . )11(شود

  :ب ـ طبقه زير زمين 

 كمبود جا  استقرار تأسيسات موتورخانه و تصفيه خانه در زيرزمين در بيشترمواقع صرفاً بدليل
 الزامي نيست و در بيشتر استخرهاي مناطق جنوبي ليو صرفه جوئي در فضاها صورت گرفته و

در هرحال در صورت اجراي . و يا شمال كشور اين تأسيسات در طبقه همكف اجرا مي شود
تأسيسات در زيرزمين چگوني تهويه كل فضاها و پيش بيني كانالهاي دسترسي تأسيساتي و 

  . ي فاضالب از اهميت خاصي برخوردار استلوله هاي اصل

 تهويه ، گرمايش و سرمايش مركزي  هاي سيستم: اين تأسيسات شامل:ـ تأسيسات عمومي
با توجه به اهميت آنها در اماكن ورزشي مختصراً به .  آبرساني و فاضالب مي باشد ،مطبوع 

  .بخشهاي اين تأسيسات اشاره مي شود

 مطلوب زيست محيطي در ساختار اماكن ورزشي داراي اهميت تأمين شرايط :تهويه مطبوع -1
بسزايي است كه با توجه به نوع و ميزان فعاليت ورزشكاران مهمترين بخش آن تهيه هواي 

براي رقيق سازي آالينده هاي موجود در هواي . مطلوب و مطبوع براي آنان است
اس تجربه استفاده از هواي بر اس.استخر،استفاده از هواي خارج امري اجتناب ناپذير است

دريچه هاي ورودي هواي خارج .خارج عملكرد سيستم هاي هواي مطلوب را بهبود مي بخشند
بهتر .بايد دور از منابع آالينده هوا،فن هاي تخليه و لوله تهويه سيستم هاي لوله كشي تعبيه شود

ه مقدار هواي در صورتيك(است هواي خارج براي ورود به استخر در فصل زمستان گرم شود
ارسالي به استخر از هواي خارج بيش از بيست درصد باشدو دماي هواي خارج در فصل 

  .)2 ()پيش گرم شودc درجه3/18 باشد،هواي خارج بايد تا دماي cدرجه12زمستان كمتر از 

به طور كلي دريچه هاي هواي تخليه بايد در محلي قرار گيرندكه تا حد امكان به استخرها و 
نصب تجهيزات و دريچه هاي هواددر قسمت هاي فوقاني . آب گرم نزديك باشندتاسيسات
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مقدار هواي .جكوزي ها معموال بهترين كيفيت هواي داخل استخر را به همراه خواهد داشت
ضمنا براي جلوگيري از نفوذ هواي .از حجم هواي تهويه استخر بيشتر باشد%10تخليه بايد 

ر،تمامي ورودي هاوخروجي ها بايد مجهز به درهايي مرطوب داخل استخر به مناطق مجاو
برمبناي اكثر كدها و استانداردها،نرخ تعويض هوا .باشند كه به صورت خودكار بسته مي شوند

نرخ تهويه مورد نياز در استخرها بايد .)2( بار در ساعت باشند6 تا 4در استخرها بايد بين 
اين .  تعيين شودAshrae 62برمبناي درصد هواي خارج و معيارهاي استاندارد

استانداردبراي استخرهايي است كه از كلر براي ضد عفوني كردن و گندزدايي آب استفاده مي 
  : جدول نرخ تعويض هوابر اساس استاندارد فوق به شرح زير است.كنند

     

  تعداد دفعات تعويض هوا  نوع استخر
  چهار تا شش بار  استخرهاي بدون جايگاه تماشاگران

  شش يا هشت بار  خرهاي با جايگاه تماشاگراناست
  چهار تا شش بار  استخرهاي درماني

حداقل نرخ تخليه هوا در استخرها بايد به اندازه اي باشد كه غلظت آالينده هاي داخل استخر 
از مقدار مجاز تعيين شده در استانداردها تجاوزنكند،ضمن آن كه تهويه مورد نياز براي فراهم 

 بار در ساعت و در 5 تعداد دفعات تعويض هوا در رختكن ها .فراد تامين گرددكردن آسايش ا
  . بار در ساعت مي باشد10 تا 8دوشها و سرويسها 

  :براي تعيين نرخ تخليه هوا از فرمول زير مي توان استفاده نمود

Ach=(VL/3600×Q) 

  :كه در اين رابطه 

= Achتعداددفعات تعويض هوا در هر ساعت .  

VL     =حجم فضاي داخل برحسب متر مكعب .  
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  Q  =مقدار هواي رفت ارسالي به استخر برحسب متر مكعب بر ساعت .  

به منظوردستيابي به تعداددفعات مطلوب تعويض هوا در هر ساعت مي توان از فن هاي پره اي 
ول به طور معم.سقفي يا ساير تجهيزات بازچرخاني هوا مانند دستگاههاي هوارسان استفاده كرد

از محل پائين به سالن استخروارد و با تعبيه كانالهاي خاص هواي ) گرم و خشك(هواي تازه
  . )2(مرطوب از محل باالتر خارج مي شود

كنترل دما ، رطوبت و سرعت : مهمترين وظايف يك سيستم تهويه مطبوع عبارت است از 
ورت لزوم از بين بردن وزش هوا ، زدودن گرد و غبار ، تعفن و ساير آلودگيهاي هوا و درص
  .ميكروبها و باكترياي معلق در هوا ، گرمايش و سرمايش متناسب بافصل

انتخاب صحيح نوع سيستم تهويه مطبوع به عوامل مختلفي بستگي دارد كه عمده ترين آن به 
  : شرح زير است

  .ـ امكانات مالي سازمان يا اشخاص سرمايه گذار

  . شگاهـ فضا يا موقعيت مكاني ساختمان ورز

  ـ تغييرات بار حرارتي داخل ساختمان ، تعداد ورزشكاران ، مولدهاي حرارتي و تعداد چراغها

  .ـ قابليت گرماپذيري ساختمان

  .ـ جنبه هاي فيزيكي فضا و يا ساختمان از نظر انطباق با سيستم تهويه 

ـ                                              .مشخصات بيروني ساختمان مانند دما،رطوبت و باد -

.)9(كيفيت هواي محيطموردرگذاروورزشكاران د  سرمايهفراداانتظارات وايده هاي سازمان يا  

 پيش بيني وسايل بهداشتي مناسب و كافي ، توزيع صحيح آب و دفع :آبرساني و فاضالب-2
 عدم فاضالب همواره از مسائل بسيار با اهميت در معماري استخرها مي باشد كه در صورت

  . )7(كفايت مي تواند مشكالت فراواني براي بهره برداران و بهره وران بوجود آورد
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 300 تا 120حدود متناسب با تعداد بهره برداري كنندگان از استخرآب مصرفي مورد نيازهرفرد 
و سطح  جغرافيايي ليتردرروزميباشدوتجربه نشان داده است كه بزرگ وياكوچكي شهروموقعيت

كنندگان در ميزان و مصرف آب تأثير بسزايي داشته و همواره با توجه به تعداد  شركت فرهنگ
كه  ساني طوري انتخاب شودرلوله هاي آب قطر بايد ،ر موقعيت مكاني استخ كنندگان و كترش

  . داشته باشدانه راروز))  پيك  ((  اوج مصرف حداكثراستفاده رادر زمان كشش

ين ي ساعته آب وفرمولهاي زيرتع24گردش مداوم واستخرها براساس مصرف آب درظرفيت  
                                                             :شده اند

       25/     L×W  =بار استحمامي استخر                                   

گالن   حجم آب مورد نياز براي هر شناگر بر حسب    =     T2 25/6Q        

روز  ظرفيت استحمامي استخر در=    C×V/T×Q          

L = طول استخر  

W = عرض استخر  

Q =  گالن(حجم آب مورد نياز براي هر شناگر(  

T =  ساعت(مدت زمان يك گردش كامل آب استخر(  

C = ساعات گردش آب استخر  

V = 5()گالن(حجم استخر(.  

 ،هنگام شستشوي معكوس فيلترهاي شني استخر و يا تخليه كامل آن ، حجم بسيار زيادي آب
بايستي از طريق مجاري فاضالب دفع )  مترمكعب 1000گاه تا بيش از ( بسته به ابعاد استخر 

استخرهايي كه مجاري فاضالب آن به شبكه جمع .  كه تخليه آن در چاه غيراصولي است.گردد
 اما چنانچه ،د مشكلي ندارندنآوري و انتقال به تصفيه خانه هاي فاضالب شهري وصل باش
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ضالب از چاه فاضالب و يا سپتيك تانك استفاده مي شود تخليه مقادير بسيار جهت تخليه فا
زياد آب در زمان اندك مقدور نبوده و مي بايست بطريقي اصولي زمان و روش تصفيه را 

اري لوله هاي فاضالب در سرويسهاي بهداشتي و زهمچنين هنگام كارگ. برنامه ريزي نمود
  عمومي است و احتمال هرگونه سهل انگارييمكان  استخردوشها بايد در نظر داشت كه

 بنحوي انتخاب ي خروجي از اين رو بايد قطر لوله ها. وجود دارددررعايت اصول بهداشتي
 و يا مجاري فاضالب شهري هدايت هاي جذبيب را به چاهفاضالند براحتي ند كه بتوانگرد
 گرفتگي دوشها و ،تا ازه شود درجه استفاد45 همچنين در اتصاالت و زانوها از انواع .دنكن

 بايد در زمان طراحي و در حين اجراي .جلوگيري شود معضل بزرگي است كهسرويسها
عمليات لوله كشي ضريب اطمينان را در حداكثر درنظر گرفت تا در هنگام بهره برداري چنان 

  . )2(مشكالتي بوجود نيايد

 ساختمان از  ديگهاي آبگرم  مركز تهيه آبگرم مصرفي و سيستم گرمايش:موتورخانه -3
مصرفي ، منابع انبساط ، پمپ هاي مختلف تأمين گردش جريان در سيكل تصفيه و شستشوي 

 همچنين آب استخر تشكيل  ومعكوس فيلترها و سيركوالتوري هاي سيستم گرمايش ساختمان
س  كه همه بايستي براساس محاسبات دقيق و اصول مهندسي تأسيسات و براسا.است گرديده 

چراكه در غير اين صورت عالوه بر كاهش ضريب بهره دهي ، . استانداردها انجام بگيرند
  . آسيب هم خواهند ديد و استفاده كنندگان را دچار مشكل و عدم بهره گيري خواهند ساخت

 سيتمهاي گردش آب مناسب و كار آمدبراي تمامي استخرها يك :ـ تأسيسات تصفيه خانه4
به طور معمول چون استخرهاي با آب راكد و استخرهاي با جريان .ضرورت به شمار مي رود

آب گذرا منسوخ شده است،تمام استخرهاي جديد با سيستم گردش آب مدار بسته احداث مي 
اين سيستم كه با استفاده از پمپ وشبكه لوله كشي ايجاد مي شود،براي كسب اطمينان از .شوند

 تمام قسمتهاي استخر و تخليه آب آلوده به شيوه رسيدن آب فيلتر،تصفيه و ضدعفوني شده به
متداول ترين و به عبارتي حداقل سيستم موجود در يك تصفيه خانه عبارت  .مناسب است

است از يك دستگاه فيلتر و يك دستگاه پمپ جهت به گردش درآوردن آب استخر به اين 
ف ذرات معلق بوسيله ترتيب كه بطور مداوم آب استخر از روي فيلتر عبور كرده پس از حذ

يك . اين عمل را اصطالحاً يك سيكل تصفيه مي گويند. پمپ مجدداً به استخر بازگردانده شود
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مي باشد طبق استاندارد فيلتراسيون استخرها حداكثر يكل زمان گردش كامل حجم آب استخرس
ار گردش آب در استخرهاي معمولي يك ب.)8( ساعت درنظر گرفته شده است8زمان يك سيكل 

ميزان ورود .  ساعت تعيين شده است4ساعت و در استخرهاي تعليماتي  يكبار در هر 6در هر 
 درصد درنظر گرفته شده است و بعبارت ديگر 10 تا 5هر روز بين در) Make  up( آب تازه 
 بار ، 2) قهرماني (  ساعت براي استخرهاي شناگران 24 بهداشتي تجديد آب در  گردشحداقل

اصلي ترين معيارهاي طراحي .مي باشد بار4 بار و استخرهاي مبتديان 3 د منظورهاستخرهاي چن
                                                    :                  سيستمهاي گردش آب استخر عبارتند از

                                                                               .نرخ تعويض آب استخر-1
                                                                  .بار ناشي از حضور شناگران در استخر- 2
                                                                            .مقدار آب جبراني مورد نياز- 3
                                                    .و خروجي آبتعدادوموقعيت مجاري ورودي - 4
تفاده در و اتصاالت مورد اس اندازه لوله ها ، طراحي هيروليكي استخر شامل اندازه پمپ ها- 5

استخرها بر اساس حجم آب موجود محاسبات مربوط به از آنجاكه بسياري از.سيستم لوله كشي
مبناي ليترنسبت به  طراحي سيستمهاي آب  برن حجم واقعي استخرتعييدراستخرانجام ميگيرد، با

با توجه به لزوم مجزا بودن سيستم گردش آب جكوزي ها ،همين اقدام در .استخراقدام مي شود
                                                                       .)2(مورد آنها نيز بايد انجام گيرد

براي آن كه تمام آب نياز مدت زمان موردنرخ تعويض آب عبارتست از-استخرنرخ تعويض آب 
در طول روز حداقل بايد مام آب استخركلي تبه طور.به گردش درآيددركل مدارسيستم يك بار

 مورد نياز براي دستيابي به " دبي" يا"شدت جريان".به اندازه يك تا دو بار از فيلتر عبور كند
:از تقسيم حجم آب استخر بر نرخ تعويض آب به دست مي آيدنرخ تعويض آب مورد نظر،

                                                                                                   
          VL                                                        

             Q = ------------------ 

     نرخ تعويض آب استخر                                   

  = Q شدت جريان مورد نياز براي دستيابي به نرخ تعويض آب برحسب مترمكعب بر ساعت
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  = VL حجم استخر لبرحسب متر مكعب                                     

 مطلوب آب استخر نياز داشته شدت جرياني است كه پمپ براي تعويضQ در اين رابطه
اين .جدول زير تعداد دفعات تعويض آب استخر و گذر آن از فيلترها را نشان مي دهد.باشد

  ..)2( انگلستان ارائه شده استjeferson countyجدول توسط بخش سالمت دانشگاه 

  تعداد دفعات تعويض آب  نوع استخر
  )ل شبانه روزچهاربار در طو(هر شش ساعت يكبار  استخرهاي عمومي

  )چهاربار در طول شبانه روز(هر چهار ساعت يكبار  استخرهاي آموزشي تمريني
  )چهاربار در طول شبانه روز(هردو ساعت يكبار  استخرهاي عمومي كودكان

  )چهاربار در طول شبانه روز(هر نيم ساعت يكبار  استخرهاي درماني

ه طور همزمان در  بتعداد افرادي كهبديهي است كه -بار ناشي از حضور شناگران در استخر
بنا بر اين به منظور .استخر شنا مي كنند،مستقيما با ميزان آالينده هاي ورودي به آب ارتباط دارد

تامين كيفيت مناسب آب الزم است،كه آالينده هاي ورودي به استخر در دوره تعويض آن 
كنترل .ده از آب جدا شودتوسط سيستم گردش آب ،فيلترها،مواد و تجهيزات ضد عفوني كنن

                            :بار ناشي از حضور شناگران در استخر از دو منظر داراي اهميت است
ن تامين محيط سالم و ايمن براي شناگران،كه به تعداد افراد حاضر در استخر به طور همزما- 1

                                          .                             متناسب با ضرفيت آن كنترل شوند
حفظ كيفيت آب در محدوده مطلوب،كه به درجه خلوص آب يعني رنگ و ميزان كدر - 2

 بار استاندارد ناشي از حضور شناگران در Ansi.nspiدر استاندارد .بودن ارتباط دارد
  :تاين مقادير در جدول زير ارائه شده اس.استخرهاي عمومي تعيين شده است

 استخر روبازه استخر سرپوشيده  متر به اراي هر نفر5/1مساحت كاسه استخر با عمق كمتر از 
   متر مربع4/1   متر مربع4/0  استخرهاي تفريحي

   متر مربع3/2   متر مربع9/1  استخرهاي تمريني پيشرفته
   متر مربع2/4   متر مربع7/3  استخرهايĤموزشي براي افراد مبتدي

      متر به اراي هر نفر5/1با عمق بيش از مساحت كاسه استخر 
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   متر مربع3/2   متر مربع9/1  استخرهاي تفريحي
   متر مربع8/2  متر مربع3/2  استخرهاي تمريني پيشرفته

  متر مربع6/18   متر مربع3/16  )متر از انتهاي عميق9برمبناي مساحت كاسه استخردر فاصله (استخرهاي شيرجه

معيار استاندارد براي محاسبه سطح HSE انجمن"ني و سالمت راهنماي مديريت ايم"در كتاب
كه گاهي اوقات براي آسايش شناگران تا .متر مربع تعيين شده است3نفر راستخرها به ازاي ه

برهمين اساس حداكثر بار جكوزي نيز براي هر نفر . مترمربع افزايش مي تواند داشته باشد5/4
  . )2( متر مربع باشد9/0بايد 

حجم آب جابجا شده به واسطه ورود شناگران به استخر به ويژه -براني مورد نيازمقدار آب ج
براساس .استخرهاي عمومي و بزرگي كه بار شناگران بسيارزياداست بايد مد نظر قرار گيرد

قانون ارشميدس با ورود تعدادزيادي افراد به استخر ،سطح آب استخر باال مي آيدوچون حجم 
براي بازگردندان آب به . باال آمدن آب مقدار اضافي سرريز مي كندكاسه استخر ثابت است،با

 محفظه " يا" مخازن متعادل سازي"استخر بعد از خروج شناگران و حفظ سطح آب استخر از
مخزن متعادل سازي هماننديك منبع،آب اضافي موجوددر كاسه . استفاده ميكنند"هاي موجگير

و با خروج شناگران از استخر مجددا اين آب .مي كنداستخررا براي استفاده آتي درخود ذخيره 
به استخر بازگردانده مي شود،به اين ترتيب از ورود هوا به داخل سيستم لوله كشي و تجهيزات 

براي تعيين اندازه مخزن متعادل سازي موردنياز ابتدابايد حجم .پاكسازي آب جلوگيري ميشود
حاسبه شود،كه البته به سادگي امكان پذير آب جابجايي به واسطه ورودشناگران به استخرم

زيراافراددرمنطقه عميق تا .نيست،حتي اگرتعداد نفرات استفاده كننده ازاستخرمشخص باشد
گردن درآب فرو مي روند ودرقسمت كم عمق بيشتربدن بيرون است ضمن اينكه وزن شناگران 

 ليتر آب جابجا 57خر حدود به طور تقريبي با ورود هر نفر به است.به علل مختلف متفاوت است
.)2(مي شودكه اين رقم براي افراد بالغ و كودكان مقدار متوسطي به شمار مي آيد  

آرايش مجاري ورود آب به استخر براي تامين آب -تعدادوموقعيت مجاري ورودي و خروجي آب
 در هر يك مورد نياز، بايدبه گونه اي باشد كه با استفاده از آن ها مقدار جريان آب مورد نياز

 متر نبايد بيشتر 8/1سرعت ورود آب به  داخل استخر در عمق كمتر از .از بخش ها تامين شود
سرعت آب در .بنا براين تعداد مجاري بايد با اين مورد تعيين شوند. متر بر ثانيه باشد5/1-2از 
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  متر بر ثانيه كاهش5/0مناطق كم عمق يا مناطق حساس مانند حاشيه پله ها بايد تا 
مجاري خروجي آب استخر نيزبايد طوري در نظر گرفته شوند كه خطر كشيده شدن .يابد

لوله هاي .شناگران يا به دام افتادن آنها در جريان مكشي كه ايجاد مي شود،وجود نداشته باشد
متر از ديوارهاي جانبي استخر را 3متر از هم و2مكش بايد حداقل دو خروجي مجزا با فاصله 

  ..)2( متر بر ثانيه بيشتر باشد5/0رعت جريان آب در خروجي اين لوله ها نبايد از س.داشته باشند

طراحي هيدروليكي استخر شامل اندازه پمپ ها،اندازه لوله هاو اتصاالت مورد استفاده در 
تجهيزات يك تصفيه .سيستم لوله كشي متناسب با موارد فوق صورت گرفته و اجرا مي شوند

...) فيلتر شني يا دياتوميتي يا كندل ( دستگاههاي فيلتراسيون : ز خانه كامل عبارت است ا
 و يا مولد  ))O3 ((دستگاه كلرزني و يا اوزن زني ( دستگاه سختي گير ، دستگاههاي گندزدائي 

 ((تزريق كننده سولفات آلومينيوم و ( دستگاههاي تغذيه مواد شيميايي )   uv پرتو فرابنفش
پمپ هاي انتقال و گردش دهنده ، دستگاههاي مبدل ) عقد كننده  يا ساير مواد من))آلوم 

عالوه بر اينها تجهيزات ديگري بعنوان وسايل كمك تصفيه در . حرارتي و يا تانكهاي آب گرم
كاربرد دارند كه در جاي خود توضيح ) مانند جارو ( خارج از تصفيه خانه و محوطه استخر 

  . )4(داده خواهد شد

چون متداولترين نوع فيلترهاي منصوبه در تصفيه خانه هاي استخر :راسيوندستگاههاي فيلت-5
فيلتر شني مي باشد با صرف نظر از ساير انواع و به دليل اهميت بيشتر آن ، ذيالً ساختمان و 

  . نحوه عمل و شستشوي آن توضيح داده مي شود

با توجه به . ده مي شود در تصفيه خانه هاي آ ب استخر عمدتاً از نوع تحت فشار استفاهامروز
امكان ورود ذرات درشت مانند سكه ، دكمه ، سنگ ريزه و ريگ و گاهاً گيره بيني و يا 
قطعات فلزي مختلف توسط شناگران به مخزن استخر و احتمال ورود به مدار تصفيه و آسيب 

نصب مي شود كه وظيفه  ) Striner( رساندن به پمپها ، در مسير رودي پمپها صافي 
ايستگاه پمپاژ سيستم تصفيه ، گردش آب . سازي اين قبيل ذرات درشت را عهده دار استجدا

در مدار تصفيه از طريق عبور دادن آب استخر از روي بستر فيلتر و هدايت مجددآب به استخر 
بستر فيلتر شني ذرات معلق مختلف از قبيل ذرات مواد آلي ، ميكروارگانيسم . را تأمين مي كند

باكتريها ، سيلت ، هوموس ، گردو غبار وارد شده به آب توسط شناگران و يا هر ها ، الشه 
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اين عمل بوسيله شن سيليسي كه معموالً درچند .زاي ديگر راازآب جدا مي سازدرعامل كد
به اين . و دراندازه هاي مختلف در فيلترهاي شني آرايش داه مي شود ، انجام مي گيرد اليه

م توزيع كننده فوقاني فيلتر بطور يكنواخت وارد  شني مي شود و ترتيب كه آب بوسيله سيست
بصورت ستونهاي متراكم موازي از باال به پائين حركت كرده و عاري از ذرات مذكور از 

  . در قسمت تحتاني خارج شده به استخر برگردانده مي شود) استرينرها ( طريق فيلتر نازل ها 

فشار كه معموالً بصورت چهارگانه و از درشت ترين دانه بندي سيليس  فيلترهاي شني تحت 
  .اندازه در قسمت پائين فيلتر تا ريزترين اندازه در قسمت باال درنظر گرفته مي شود 

 ميليمتر تا 2 ميليمتر  و از قطر 5/1 ميليمتر تا 5/0 قطر دانه هايالية مؤثر در فيلترها معموالً از 
تفاع سيليس فيلترهاي شني در چهار اليه فوق و تا كيل مي شود ولي بطوركلي ارتش ميليمتر4

فيلترهاي شني در دو نوع عمودي و . مي باشد)  سانتيمتر 150حداكثر تا (  سانتيمتر 110ارتفاع 
) سيكل تصفيه ( افقي ساخته مي شوند و بسته به حجم آب استخر و سرعت گردش مورد نياز 

و مورد استفاده قرار مي گيرند در و ميزان مواد معلق  و كدورت و تيرگي آب طراحي 
 سانتيمتر و قطر بسته به سطح 150فيلترهاي نوع عمودي معموالً ارتفاع مؤثر در حدود 

 سانتيمتر 250فيلتراسيون و دبي مورد نياز متغير است و در فيلترهاي نوع افقي معموالً قطر 
  . )8(ثابت و طول فيلتر بهمان نحو متغير است

زه ذرات معلق كوچكتر از حد قابليت بوسيله اليه هاي سيليسي فيلتر ممكن است گاهاً اندا
) زاج سفيد ـ آلوم ( سولفات آلومينيوم  دراين صورت از مواد شيميائي منعقد كننده مانند.باشد

جهت متراكم نمودن و تبديل آنها به توده هاي درشتر و جذب بوسيله بستر شني فيلتر استفاده 
ايي به آب استخر جهت بهسازي آن نياز به دقت و آگاهي از افزايش مواد شيمي.مي شود

چگونگي و مقدار افزايش مواد دارد و همواره تابع كدورت و تيرگي آب استخر است و گاه 
. اين مقادير مشخص شوند ) Turbidity  metry(  سنجي   ربايستي با انجام آزمايش كد

اء به مالك هاي تجربي با صرف نظر از اين امروزه بهره برداران تصفيه خانه هاي استخر با اتك
)) ديد صفحه سياه (( قبيل آزمايشها درجه شفافيت و زالليت آب استخر را با روش چشمي 

 سانتيمتر را در كف 15به اين ترتيب كه چنانچه بتوان يك صفحه سياه به قطر . تعيين مي كنند
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 ، كدورت در حد مقبول و آب  متر به وضوح رؤيت نمود9نقطه عميق استخر از فاصله حدود 
  .از شفافيت الزم برخوردار است 

آرايش مجاري ورود آب به استخر براي تامين -تعدادوموقعيت مجاري ورودي و خروجي آب 
آب مورد نياز، بايدبه گونه اي باشد كه با استفاده از آن ها مقدار جريان آب مورد نياز در هر 

 متر نبايد 8/1 به  داخل استخر در عمق كمتر از سرعت ورود آب.يك از بخش ها تامين شود
سرعت .بنا براين تعداد مجاري بايد با اين مورد تعيين شوند. متر بر ثانيه باشد5/1-2بيشتر از 

 متر بر ثانيه كاهش 5/0آب در مناطق كم عمق يا مناطق حساس مانند حاشيه پله ها بايد تا 
  )8 (.يابد

  -نحوه و زمان شستشوي فيلترها

درحالت عادي اختالف ... )شني ـ دياتوميتي ( ه به اينكه دستگاه فيلتر از چه نوعي است    بست
امادرصورت .فيلتر مي باشد فشار ورودي و خروجي فيلتر ثابت بوده و معادل افت فشارداخل

اشباع فيلتر وانسداداليه هاي سيليسي بوسيله ذرات معلق،افت فشار فيلتر رو به افزايش گذاشته 
ان دهنده كثيف بودن فيلتر و فرارسيدن زمان شستشوي فيلتر بصورت جريان معكوس كه نش

در چنين حالتي ابتدا پمپ اصلي تصفيه را خاموش مي كنند تا دستگاه فيلتر از . خواهد بود
مدار تصفيه خارج شود ، سپس شير فلكه هاي مسير ورودي از وضعيت باال به پائين را باز مي 

 دقيقه شستشو 15 پمپ هاي شستشوي معكوس براي مدت زمان حدود كنند و با روشن كردن
اين مدت زمان بستگي به ميزان كثيفي فيلتر دارد و بهره برداران تصفيه خانه . را ادامه مي دهند

  .  دقيقه بسته به نياز در نظر مي گيرند15 دقيقه تا 5ها به طور تجربي اين زمان را از 

وارگانيك وحذف رنگ،بوومزه و  ه منظور حذف مواد آليگاهي بدليل كيفيت آب مصرفي و ب
گاه آهن و منگنز بجاي سيليس ، فيلترهاي تحت فشار را با كلسيت  آنتراسيت و يا كربن فعال 
شارژ مي كنند و يا از فيلترهاي كارتريج ميكروني و يا فيلترهاي غشايي ديگر بهره برداري مي 

  .)8(كنند
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  -گندزدائي و دستگاهاي گندزدا

  :روش هاي شناخته شده و متداول گندزدائي آب عبارت است از 

ـ گندزدائي آب با استفاده از گاز گلر يا تركيبات مختلف كلر مانند هيپوكلريت ها و گاهاً 1
ـ گندزدائي آب 3 .ـ گندزدائي آب با استفاده از پرتو فرابنفش2.ساير هالوژنها مانند برم و يد

بدون استفاده از مواد شيميائي به روش جوشاندن و ـ گندزدائي 4. بااستفاده ازازن
  .استرليزاسيون

متداولترين روش گندزدائي آب استخر در حال حاضر استفاده از كلر و مشتقات مختلف آن 
 ميالدي 1896سال ( بيش از دويست سال از كشف كلر مي گذرد و از يك قرن پيش    .  است

. اي آزمايش آن به عنوان گندزدا آغاز شده استاولين كاربرده) در شهر لوئيس ويل آمريكا 
 در تصفيه خانه شهر شيراز به عنوان گندزدا از آن 1331در كشور ما بطور رسمي از سال 

  . )8(استفاده گرديد و كالً سابقه اي كمتر از نيم قرن داشت

ده براي تصفيه و گند زدايي آب استخرها استفا" ازون"امروزه با استفاده از دستگاههاي ويژه از
يتهاي ضمن اينكه عوارض پوستي و حساس.محيط زيست دارد مي گردد كه هماهنگي بيشتري با

ن نيز  آميزان گندزداييو. برداران به دنبال نخواهد داشتبراي بهرهناشي از وجود كلر در آب را
                                                                                   .بيشتر از كلر مي باشد

  –استخر تجهيزات 

  -الف ـ تجهيزات مخزن استخر 

و يا فوالد با  )) 314 با گريداستنلس استيل(( معموالً از جنس فوالد زنگ نزن : ـ پلكان 1
 . متر مي باشد1 تا 5/0روكش كروم يا روكشهاي پليمري ساخته مي شود و داراي عرض 

گاهي در جريان ساخت مخزن استخر پلكان با مصالح ساختماني بصورت يكپارچه ساخته مي 
پلكان استخر . شود و در آخر با سراميك يا كاشي هاي مخصوص پوشش داده مي شود 

  . )8(بايستي مجهز به دستگيره يا نرده محافظ باشد

  :ها بايد باشد پله است،وتماما داراي اين ويژگي5 تا 2پلكانهاي استخري داراي 
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 55محل نصب دسته پلكان كه معموال در لبه استخروداخل زمين با يك منحني فاصله حدود-1
در تمامي اين از پشت لذا فاصله هر پله نردبان تا ديوار استخر. سانتي متر، قرارمي گيرد70تا 

  .)13(م مي آورد سانتي متر خواهد بود،كه هيچ مزاحمتي براي باال رفتن از پله هارا فراه8پلكانها 
 تكه ساخته مي شوندنبايد هيچ گونه لبه تيز و يا برآمدگي 2 يا 1كليه نردبانها كه به صورت -2

  .داشته باشند

پيچ ومهره استيل فرم داده شده است،كه با ويا)تيك فشردهپالس(ABSاز جنس پله ها معموال-3
 اي باشند،و بايد مطابق الزامات سطح پاخور پله هانبايد گرد و لوله.شوندبه تنه نردبان متصل مي

  .)13( باشند1388 سال 11202-1درجه بندي جدول استانداردملي ايران به شماره 24گروه

فارغ از شكل و طراحي پله ها همه آنها جهت سرويس ويا تعويض پله قابليت جدا شدن از -4
  .استخر را داشته باشند

 فوق هيچ خطر يا آسيبي براي استفاده درصورت استفاده از پلكانهاي استاندارد با مشخصات
  .)11(كنندگان به وجود نخواهد آمد

 در ديواره جانبي در د عد3ـ چراغهاي روشنايي داخل مخزن استخر ، كه معموالً به تعداد 2
 عدد در ديواره در امتداد عرض كار گذاشته مي شود و از نوع واترپروف با 2امتداد طول و 

  . ولت انتخاب مي گردد24 و  ولت12ولتاژ پايين عمدتاً 

بگير در امتداد عرض و  آـ دريچه هاي تخليه در كف مجهز به درپوشهاي مشبك و كف3
  .همسطح با تراز آب استخر

كانال سرريزدرامتدادطول استخروهمسطح با تراز آب استخر داراي مجاري تخليه متعدد  ـ4
    . براي تخليه سطحي آبمجهز به سيفون

 آب بايد توجه داشت كه ذرات آالينده و بيماري زا معموال بر روي در مورد تخليه سطحي
صرفنظر از تاثير اختالط آب ،همواره بخش عمده اي از آالينده هاي .سطح آب قرار مي گيرند

ساختار فيزيكي و شيميايي .آلي و غير آلي بر روي سطح آب يا نزديكي آن تجمع مي كنند
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و ساير آالينده هاي چرب به گونه اي است كه با چربي پوست،روغن ها،كرم هاي ضد آفتاب 
اين مشخصه گاهي . آب مخلوط نمي شوند و بر روي آب يا نزديكي سطح آب باقي مي مانند

  .)2(موجب ايجاد يك خط كف مانند دور تا دور آب استخر ديده مي شوند

يب به طور كلي براي تخليه آب هاي آلوده سطح استخر سه روش متداول است،كه به ترت
  :بيشترين كارايي عبارتند از 

  .تخليه آب هاي سطحي از سطوح مرطوب مجاور به كاسه استخر-1

  .استفاده از كانال هاي سر ريز-2

  .اسكيمرها-3

در روش اول كه در سالهاي اخير مورد استقبال زيادي قرار گرفته است و بسياري از طراحان 
به اين ترتيب .ط پيرامون كاسه استخر استآن را به كار گرفته اند،آب استخر هم سطح با محي

بخشي از آب استخر دائما از لبه آن سرريز كرده وپس از عبوراز يك دريچه به كانال پيرامون 
در اين روش كف هاي .اين آب سپس به مخزن متعادل سازي مي رود.كاسه استخرمي ريزد

همچنين بايد براي .نندمرطوب تالطم آبرا كاهش داده و آب را به وضعيت پايدارتري مي رسا
كاهش سر وصداي بيش ازحد و جلوگيري از انتقال آلودگي هاي كف مرطوب به داخل 
استخراز شيب ماليم لبه استخر وكف مرطوب به طرف كانال هاي پيرامون استخر استفاده كرد 

بدين ترتيب با شستشوي كف مرطوب ولبريز آبهاي سطحي و انتقال آنها به كانال ها و هدايت .
  .آنها به سيستم فيلتراسيون ،اب تميز مجددا به چرخه مصرف باز مي گردد

به كارگيري روش دوم قديمي تر است در اين روش آب سرريز شده از استخر به شيارهايي 
كه دور تا دور كاسه استخر قرار دارند وارد شده و به لوله هاي رابط منتهي به سيستم 

  .فيلتراسيون هدايت مي شود
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يا كف گيرها ساده ترين و ابتدايي ترين روشي است كه براي تخليه آب آلوده سطح اسكيمرها 
در اين روش با قرار دادن صافي بر روي لوله هاي مكشي .استخرها به كار گرفته مي شوند

  .)2(مو،برگ و آشالهاي ديگري را كه در آب وجود دارد به دام مي اندازند

   -ب ـ تجهيزات محوطه استخر
گرچه گاهاً طرح و ساخت پياده روهاي اطراف استخر از حيث اندازه و مصالح : ها ـ پياده رو1

  : سليقه اي مي شودامادر استخرهاي استاندارد معموالً بصورت زير استمواردتابع 

  .  متر4 تا 2 متر و در امتداد عرض بين 5/2 تا 2ـ بدون تخته پرش ودر امتدادطول بين 1ـ1

مصالح پياده .  متر5 تا 4 متر و در امتداد عرض 6 تا 4 طول بين ـ با تخته پرش در امتداد1ـ2
رو بايستي بنحوي انتخاب شود كه عالوه بر رعايت نكات بهداشتي تأمين كننده ايمني افراد 
بويژه خردساالن و نوجوانان باشد استفاده از موزائيك مات و سنگهاي تراورتن با ابعاد بزرگتر 

بطوركلي بايد مصالحي استفاده . اكتري و قارچ ترجيح داردبدليل كاهش درز و عدم تجمع ب
  . شود كه بدون لغزش بوده ، جرم گير نباشد و زود پاك شود

ـ كانال و كف شورهاي اطراف استخر جهت جلوگيري از ورود آبريزشهاي مختلف ناشي از 2
  . تحركات شناگران و شستشوي محوطه درون استخر

قرار ناجيان در امتداد طول و در حاشيه پياده رو كه در ـ سكو يا صندلي پايه بلند است3
  . استخرهاي روباز مجهز به چتر سايبان مي باشد

ـ در مورد استخرهاي سرپوشيده سالن استخر متشكل از ديواره ها مجهز به آجرهاي لعابدار 4
 متر سنگ كاري و بقيه ديوار تا سقف با پوششهاي مختلف 2بطوركلي و از كف تا ارتفاع 

اميزي شود و سقف سوله كه امروز به طرق مختلف و بصورت دوجداره با  واترپروف رنگ
  .اليه عايق حرارتي اجرا مي شود
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تي پس از زنگ زدائي با پوشش هاي ضدآب و ترجيحاً سپايه ها بايكليه قسمتهاي فلزي سوله و
 رنگ)  دست 5 تا 3اصطالحاً (  ميكرون 300 تا 150از نوع اپوكسي استخري به ضخامت بين 

  .)8(ميزي شودآ

  -تاسيسات الكتريكي استخرها

در استخر هاي شنا،تزئيني،جكوزي ها،سوناي خشك و بخار به دليل خاصيت رسانايي آب و 
ماهيت مرطوب فضاي استخر،احتمال ايجاد شوك الكتريكي و آسيب هاي جاني بسيار زياد 

 از بدن آنها در داخل آب است تاثير شوك الكتريكي بر بدن افرادي كه تمام يا بخشي.است
بسيار شديدترو خطرناكتر از زماني است كه دست فرد بر روي زمين خشك با سيم برق تماس 

زيرابدن فرد مقاومت كمتري نسبت به عبور جريان برق ازخود نشان مي دهدو به .پيدا مي كند
آب ممكن است شوك الكتريكي در .عنوان مسير موثرعبور جريان از آب به زمين عمل مي كند

بر اثر اختاالف پتانسيل خود آب به وجود آيد، كه گرچه اين شوك چندان خطرناك نيست 
به طور كلي شوك .ولي به دليل بي تحرك شدن بدن در آب احتمال خفگي وجود دارد

الكتريكي در استخرها به واسطه تجهيزات الكتريكي معيوبي ايجاد مي شوند، كه مستقيما با آب 
براي جلوگيري از از بروز اين موارد و حفظ . وده ويا در مجاورت آن قرار دارنددر ارتباط ب

در امريكا، ) Nec 680 National electrical code(ايمني شناگران استاندارد
اين .قوانين و مقررات بسيار سخت گيرانه اي براي نصب تاسيسات الكتريكي مطرح نموده است

  .)2(ز مورد استفاده قرار مي گيرداستاندارد در ساير كشورهاي جهان ني

تمامي الزامات مربوط به زمين كردن،هم  بندكردن ،نصب  Nec استاندارد article 680در 
پريزهاي برق و تاسيسات روشنايي،استفاده از رله عيب اتصال به زمين،روشهاي اصالح شده 

بلكه براي تجهيزات ي استخر،سيم كشي و مواردي از اين قبيل نه تنها براي تجهيزات الكتريك
                        :در اين رابطه روشهاي زير ارائه شده است.گرفته استمجاورومرتبط باآن نيزتحت پوشش قرار

  .استفاده از تجهيزات الكتريكي ولتاژ پائين-

  .تجهيز مدارهاي الكتريكي به رله عيب ياب اتصال زمين-



 

  

  
63 

مجزا سازي تجهيزات و .كردن اجزاي فلزي براي يكسان سازي اختالف پتانسيلهم بند -
  .مدارهاي الكتريكي به صورت فيزيكي

تمامي . عالوه بر اينها نكات ديگري نيز بايد مد نظر قرار گيرند كه ذيال به آنه اشاره مي شود
  .)2( استخراج شده است2005  سال Necاين موارد از استاندارد

   – مورد نياز حداقل فواصل 

سيمهاي هوايي در استخرهاي روباز از سطح استخر يا پيرامون مجاور به كاسه استخر در -1 
متر و از 3فاصله افقي اين سيمها از جداره داخلي استخر نبايد از .متر باشد7تمامي جهات بايد

وسيم كشي ) Coaxial cables(كابلهاي هم محور . متر باشد40/4تخته شيرجه كمتر از 
سيم كشي -2 .متري باالي استخرشنا و تخته شيرجه عبور كنند3تلفن نيز بايد حداقل از فاصله 

مگر در .متراز كاسه استخر مجاز نيست5/1زير زميني در زير كاسه استخرها يا در فاصله افقي 
يكي كاسه استخر اجرا شده صورتي كه سيم كشي براي تامين برق مورد نياز تجهيزات الكتر

نداشته باشد،سيم ده وجودرتيكه تحت هيچ شرايطي امكان تامين حداقل فاصله يادشصودر.باشد
     يا معابر  (imc) فلزي محافظ،معابر(RMC)فلزي صلبكشي زيرزميني بايدبااستفاده ازمعابر

  :ارائه شده است جداول درNecحداقل فواصل مطابق استاندارد.فلزي انجام گيردغير كابل

  

  

  

  

  



 

  

  
64 

  حداقل فواصل سيمهاي هوايي برق نسبت به كاسه استخر-1

  -حد فواصل تاسيسات روشنايي و فن هاي سقفي  -2

  

  

  

  

   

اتصال سيم هاي برق 
 با ساير ولتاؤها به زمين

متر
ارا

پ
  

  

  توضيح

             
كابلهاي عايق كاري 

 به 0-750شده با ولتاژ
همراه يك سيم لخت 
با رساناي باال براي 
  برقراري با زمين

  ولتاژبين

15-0  

kv 

  

  ولتاژبين

5/15  

kv 

  
A   حداقل فاصله در تمام جهات تا سطح لبه

در كاسه استخر،لبه سطح آزاد آب 
  استخر،سكو يا تخته شيرجه

 5/7   متر9/6
  متر

   متر8

b  حداقل فاصله در تمام جهات تاجايگاه
تماشاچيان،سكوي نظارت ناجيان يا 

  سكوي شيرجه

 5/5  متر2/5   متر4/4
  متر

c   حداقل فاصله فاصله افقي از جداره
  داخلي كاسه استخر

اين فاصله بايد در راستاي لبه خارجي بخشهايي از 
زه استخركه در قسمت   ومشخص شد امتداد سا
  .متر باشد3ولي حداقل فاصله آن نبايدبيش از .يابد

حداقل عمق زير   روش سيم كشي
  زمين

  متر سانتي 15  سيم كشي با استفاده از معابرفلزي صلب
   سانتي متر15  سيم كشي با استفاده از معابرفلزي مخافظ

عبورسيمهامستقيما از زير زمين با استفاده از معابر كابل 
  غير فلزي و بدون محفظه محافظ بتني

   سانتي متر45

  سانتي متر45  ساير لوله هاي عبور سيم مورد تاييد
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في بر مبناي مالحظات مختلفي انجام تعيين حداقل فواصل تاسيسات روشنايي و فن هاي سق
  :مي گيردكه مهمترين معيارهاي مرتبط با آن به شرح زير است

در استخرهاي روباز نصب تاسيسات روشنائي و فن هاي سقفي در :استخرهاي روباز-الف
متر از جداره داخلي 5/1 متر از باالترين سطح آب استخر يا فاصله افقي 7/3فاصله عمودي

  .ز استكاسه استخر مجا

به طور معمول در استخرهاي سر پوشيده، تاسيسات روشنائي و فن هاي سقفي را نمي -ب 
متر از جداره 5/1 متر از باالترين سطح آب استخر يا فاصله افقي 7/3توان در فاصله عمودي
البته در صورتي كه مدار الكتريكي تامين كننده برق مجهز به رله عيب .داخلي كاسه نصب كرد

ين باشد،تاسيسات روشنايي وفن هاي سقفي را مي توان در فاصله اي كمتر و در اتصال زم
  .)2( متر از باالترين سطح آب كاسه استخر نصب  كرد3/2ارتفاع

  -تاسيسات روشنايي داخل كاسه  استخرها

 V 12 ويا V 220به طور كلي تاسيسات روشنايي مورد استفاده در استخرها بر مبناي دو ولتاژ
صرفنظر از ولتاژ،اكثر معيارهايي كه بايد براي نصب تاسيسات .خته مي شوندطراحي و سا

 45اين تاسيسات بايد در فاصله.روشنايي داخل استخرها رعايت شود براي هر دو يكسان است
بايد .سانتيمتري پائين تر از سطح آب استخر نصب گردند ،زيرا آنها با آب خنك مي شوند

سيسات روشنايي داخل آب مي تواند موجب سوختگي توجه داشت كه گرماي حاصل از تا
  .پوست شناگران شود

  :به طور كلي تاسيسات روشنايي داخل كاسه استخر به چهار گروه تقسيم بندي مي شوند

  .تاسيسات روشنايي با كاسه مرطوب-1

  . تاسيسات روشنايي با كاسه خشك2

  . تاسيسات روشنايي بدون كاسه-3
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  .)2( كه به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند تاسيسات روشنايي ديواري-4

شدت روشنايي مورد نياز در سطح آب و حاشيه پيرامون كاسه -تاسيسات روشنايي استخرها
كه براي تامين شدت روشنايي ياد شده مي توان . استLUX  240-215استخر معموال بين    

البته ايمني همواره يك .نموداز انواع چراغهاي آويز و زير آبي با رنگ هاي مختلف استفاده 
قاعده كلي است بنا براين نبايد طراحي تاسيسات روشنايي منجر به ايجاد يك نقطه تاريك يا 

 وبر LUX  320شدت روشنايي در موتور خانه استخرهادركف بايد .كم نور در استخر شود
  .  باشدLUX 215 روي تجهيزات،كنترل كننده هاوكليدها

زرگ ويژه برگزاري مسابقات خصوصاالمپيك،تامين روشنايي از دراستخرهاي قهرماني وب
چرا كه ذر اين رقابتها فاصله رقبا همواره در حد دهم و .اهميت بسيار بااليي برخوردار است

صدم ثانيه است،بنابراين براي آنكه داوري صحيح رقابت ها امكان پذيرباشدطراحي تاسيسات 
ضمن اينكه پوشش تلويزيوني از اين مسابقات . گيردروشنايي بايد با دقت بسيار زيادي انجام

برمبناي استاندارد . درجه دارد36نياز به تامين شدت روشنايي براي فيلمبرداري به صورت 
فينا،حداقل شدت روشنايي در فاصله يك متري باالتر از سطح آب استخر براي رقابتهاي بين 

ل اهميت داوري،فيلمبرداري و غيره شدت  باشد،والبته به دليLUX 500 المللي والمپيك بايد  
البته در استخرها عمومي يا با كاربري هاي مختلف . باشدLUX 1500روشنايي نبايد كمتر از  

بنا بر اين تاسيسات .تامين اين شدت روشنايي در تمامي ساعات صرفا هدر دادن انرژي است
ف پذيري كافي متناسب با روشنايي استخرها و خصوصا استخرهاي قهرماني بايد داراي انعطا

. كاربري مجموعه وتغيير وضعيت از حالت معمول به حالت تمرين و مسابقه را داشته باشد
شدت روشنايي جايگاه تماشاچيان بايد به اندازه پانزده درصد شدت روشنايي متوسط مورد 

د به طور براي فيلمبرداري از مسابقات شدت نور سالن باي.نياز دوربين ها در نظر گرفته شود
يكنواخت توزيع شودو براي جلوگيري از ايجاد سايه در داخل سالن بايد به وضعيت استقرار 

البته نحوه صحيح توزيع روشنايي در .تاسيسات روشنايي به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد
استخر براي جلوگيري از ايجاد سايه براي ايجاد ايمني شناگران نيز مورد استفاده است زيرا 

عالوه .اجيان غريق با وجود سايه ممكن است دچار اشتباه شوند و در نتيجه غريق داشته باشندن
بر اين موارد نور استخرها نبايد خيره كننده باشندزيرا باعث مي شود كه شناگران قادر به ديدن 
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اي مربيان،داوران يا عالئم مورد استفاده در پيرامون استخر نباشند،و آنها را به صورت هاله ه
اين درخشندگي باعث مي شود كه داوران نيز قادر به تشخيص درست عملكرد .نوراني ببينند

  .به همين دليل ناجيان غريق نيز دچار مشكل مي باشند.ورزشكاران در زير آب نباشند

زاويه ديد :عواملي كه بر ميزان خيره كنندگي نور تاسيسات روشنايي دخيل هستندعبارتند از
اسيسات روشنايي و شدت نور توليد شده توسط هر يك از چراغها نسبت افراد،جهت گيري ت

براي رفع اين نقيصه بايد جانمايي و جهت گيري تاسيسات روشنايي در استخره .به ارتفاع آنها
وخصوصااستخرهاي قهرماني به گونه اي باشد كه ازتابش نور به سمت ناجيان،داوران،جايگاه 

به منظور جلوگيري از سايه انداختن چراغهاي مجاور بر .تماشاچيان وشناگران جلوگيري شود
روي يكديگر،فاصله بين آنها بايد برمبناي محاسبات انجام گرفته و توصيه هاي سازنده در نظر 

.  درجه همواره وجود دارد20در استخرها تالطم سطح آب با زاويه باال و پائينتر از .گرفته شود
مانند سطح صيقلي عمل مي كندكه دائما در حال به اين دليل سطح آب در كاسه استخر 

البته در اين .بنا براين كنترل بازتاب نور در سالن استخرها بسيار دشوار است.حركت است
اولين مشكل ايجاد سايه برروي كاسه استخر و حتي .رابطه مشكالت ديگري نيز وجود دارد

 .داخل آب است

 بسيار متداول است و براي استخرهاي اگر چه نصب چراغها به شكل آويز روي سقف سالن
ولي مشكل ايجاد سايه تيره به واسطه زاويه . قهرماني فاقد نور داخل آب بسيار ضروري است
ضمن اينكه به دليل در معرض مستقيم بخار .تابش نور،بر روي پوسته استخر را به دنبال دارد

قيما خرده هاي شيشه شكسته آب بودن عمر المپها كاهش يافته ضمن اينكه با شكستن آنها مست
ضمن اينكه تعويض المپهاي سوخته در اين .وارد استخر مي شوند و باعث آلودگي خواهد شد

مشكل شكستن المپها و ريختن خرده شيشه با استفاده از حباب ولنزهاي .حالت مشكل است
اما مهمترين روش براي جلوگيري از بازتاب نور در .محافظ تا حد زيادي حل ميشود

تخراستفاده از نور مستقيم به سمت كاسه استخرهمراه باستفاده از چراغ هاي زير آب اس
به عنوان .است،زيرا باعث جلوگيري از انعكاس نور شده و وضوح زير آب را افزايش مي دهد

يك قاعده كلي هرچه زاويه برخورد نور با سطح آب نسبت به راستاي قائم بيشتر 
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وهرچه تضاد شدت روشنايي بين دو محيط بيشتر .مي گرددباشد،درصدبيشتري از نور منعكس 
  .باشد،بازتاب نور بيشتر و هرچه اين تضاد كمتر باشد بازتاب نور بين آنها كمتر خواهد بود

در .البته جهت گيري استفاده از المپهانيز در تامين نور استخرها با انعطاف بيشتر موثر است
 HIDي توانند مورد استفاده قرار گيرند،المپهاي استخرهاي قهرماني بهترين المپ هايي كه م

اين المپهانيزمانندالمپهاي فلورسنت،به .(High intensity discharge)هستند
وتفاوت آنها اين .واسطه قوس الكتريكي ايجاد شده بين دو الكترود المپ نور توليد مي شود

پها بيشتر،اندازه آنها البته عمراين الم.  كوتاهتراستHIDاست كه قوس الكتريكي المپهاي 
 .)2(كوچكترو خروجي نور آنها بيشتر است

  -كيفيت آب استخرهاي شنا

 پيش گفته شده گاه مطلوبترين كيفيت آب استخر را با آب شرب منطبق مي بخشهايدر 
كيفيت آب استخر را تعداد معيني از فاكتورهاي فيزيكي و . اين تعريف كلي است،البته دانند

  . يي مشخص مي كندشيميايي و باكتريا

   -ـ خصوصيات فيزيكي1

وجه به بات. در مورد خصوصيات فيزيكي آب نيز قبالً به شفافيت و زالليت آن اشاره شده است 
معموالً از اين جهت مشكل خاصي .اينكه غالباً آب استخر ازشبكه هاي آب شهري تأمين ميشود

دارد درجه كدورت آب استخر نبايد اما طبق استان. در منبع تأمين آب استخرها ديده نمي شود 
 واحد جكسون 5/0باشد اما شفافيت ايده آل كمتر از  )) NTU((  واحد نفلومتريك 5بيش از 

))JTU (( مي باشد)8(.                                                                                    
 PH آن است PHدامنه ن خصوصيت آب استخرشيميائي مهمترينظر از–ـ خصوصيات شيميائي 2

برطبق استاندارد دامنه مطلوب آب براي . مبين خصلت بازي و يا اسيدي آب استخر است
ميزان .  ثبت گرديده است8 تا 2/7  مي باشد اما حداقل و حداكثر مجاز نيز 6/7  تا 4/7استخر 

ليگرم در ليتر  مي150 ميليگرم در ليتر حداقل و Alkalinity (( 50(( قليائيت 
 آب استخر PHچنانچه .  ميليگرم در ليتر مي باشد100 تا 80ميزان قليائيت مطلوب بين .حداكثر
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رود به معني اسيدي شدن آب ميزان قليائيت نيز از حد معيني پائين ترو كمتر 47از 
خواهد بود كه در چنين وضعيتي براي خنثي سازي حالت بيش ازحد اسيدي آب استخر استخر
بيشتر شده وقليائيت  6/7آب استخرازPHچنانچه يا بي كربنات مي افزايند سودوبه آن
 بودكه دراين صورت باخواهدمعيني فراترمي رودبه معني قليائي شدن آب استخرازحدنيز

بارسعي مي  ساعت يكمرحله اي و بادقت ودر فواصل دو صورت چنده ب افزايش اسيد
 5/1 تا 1مكعب براي كاهش قليائيت  اسيد درهرمتر گرم4 تا 1افزايش . دهندآن را تعديل كنند

 مطلوب ، PHگرم بي كربنات سديم براي خنثي سازي وضعيت اسيدي با توجه به دامنه 
 200مكعب در حدود  متر1000يائيت آب استخري با حجم مثالً چنانچه قل. توصيه شده است

د كلريدريك با درجه خوراكي اسي ليتر5/3 كاهش آن مي توان مقدار ميليگرم در ليتر باشد براي
را در ساعات توقف كار استخر و در نقاط مختلف به آب آن اضافه نمود و ) مورياتيك اسيد ( 

 .)8( و قليائيت را كنترل نمودPHپس از يك ساعت 

  –ـ خصوصيات باكتريابي 3

جمن ان. مي شود انجام آزمايشهاي دقيق ميكروبيولوژيكي معينكيفيت بهداشتي آب استخر شنابا
 درخصوص كيفيت بهداشتي آب استخر بهداشت عمومي آمريكا وكميته مشترك استخرهاي شنا

 و يا 1000 ميليگرم نبايد بيش از 100شماره تمام كليفرم در . معيارهاي زير را پيشنهاد مي كند
  .  درصد نمونه ها باشد10 ميلي ليتر در بيش از 100 در 2000بيش از 

اي شنا و شناگاههاي انجمن بهداشت عمومي آمريكاشاخصهاي كميته بهداشت عمومي استخره
  :استاندارد آب استخر را بصورت زير پيشنهاد مي كندي اصل

  8 تا PH                 (2/7 (هاسيديت

   ميليگرم در ليتر150 ميلي گرم در  ليتر و حداكثر ALKALANITY  : ( 50( قليائيت 

   JTU   5/0كمتر از  ) :  CLARITY( شفافيت 

  .  روز استفاده نبايد مثبت باشند30 نمونه ها طي مدت 15/0بيش از : كليفرم 
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  . )7( ميلي ليتر باشد100 ميكروارگانيسم در 50نبايد بيش از :گروه استافيلوكوك 

  . )8(نيز از سوي كميته بهداشتي انجمن اقتصادي اروپا پيشنهاد شده استزيرجدول 

عوامل ميكرو بيولوژيكي يا  رديف
 يزيكي و شيمياييف

حداقل تواتر نمونه  اجباري راهنما
 برداري

1  

  

2  

  

3  

  

4  

5  

  

6  

7  

8  

 100شمارش تمام كليفرم در 
  ميلي ليتر

شمارش كليفرم هاي مدفوعي در 
   ميلي ليتر100

  

استرپتوكوكهاي مدفوعي در 
   ميلي ليتر100

  

  تعداد سالمونال در ليتر

 10در  PFUانترو و ويروس 
  ليترفيزيكو شيميائي

  

PH  

  رنگ

روغنهاي معدني برحسب 
  ميليگرم در ليتر

500  

  

100  

  

100  

  

  ـ

  ـ

  

  ـ

  ـ

      3/0<  

10000  

  

2000  

  

  ـ

  

  صفر

  صفر

  

  9 تا 6

  بدون تغيير

بدون پيدايش 
اليه مرئي روي 

  دوهفته يكبار

  

  دوهفته يكبار

  

  منابع موثق و صالح

  

  منابع موثق و صالح

  منابع موثق و صالح

  

  منابع موثق و صالح

  دوهفته يكبار

  دوهفته يكبار
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9  

  
  

  

  

10  

  

11  

  

12  

13 

  

  

  

مواد فعال سطحي و دترجنت 
ميليگرم در ليتربرحسب لوريل 

  سولفات

  

  فنولها ميليگرم در ليتر فنول

  

  شفافيت بر حسب متر

  

  درصد اشباع اكسيژن محلول

موارد قيري باقيمانده و مواد 
 ، شناور مانند چوب ، پالستيك

بطري ، قوطي ، الستيك ، مواد 
 زائد خرده ريز

  

  

  

         3/0<  

  

  

005/  0<  

  

2  

    

  120 تا 80

  

عدم وجود و 
  حضور

سطح آب و 
بدون پيدايش 
بو كف بدن 

  دوام

  ي   بدون بو

  

  

1  

  

  

  

  ـ

  

  

 

  

  

  

  دوهفته يكبار

  

  

  دوهفته يكبار

  

  منابع موثق

  

  

  -بيماريهاي منتشره بوسيله آب استخر 

ا امكان انتقال و يا شيوع هداشتي در آنها رعايت نمي شود،هاي شناكه استانداردهاي بدر استخر
بيماريهاي چشم و تراخم ، گوش ، دستگاه تنفسي و عفونت هاي جلدي و بيماريهاي گوارشي 
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و بيماريهاي مجاري ادراري بصورت مستقيم و غير مستقيم در بين شناگران و مراجعه كنندگان 
دميولوژيك و بخصوص چنانچه گندزدائي مرتباً و  بويژه در شرايط اپي.به استخرها وجود دارد

با دوزاژ الزم انجام نگيرد و احياناً ماده گندزداي مورد استفاده از درجه مؤثر و مفيد برخوردار 
  : مهمترين و محتمل ترين بيماريهاي قابل انتقال از طريق استخر عبارت است از . نباشد

مانند حصبه ، اسهال آميبي ، وبا، شبه : اه هاضمه ـ بيماريهاي داخلي و غالباً بيماريهاي دستگ1
  .حصبه ، اسهال باسيلي ، ژيارديا و بيماريهاي انگلي و در مواردي هپاتيتها

   .مانند سرماخوردگي و گلودرهاي عفوني: ـ بيماريها ي تنفسي 2

شامل عفونتهاي چشم ، گوش و حلق و بيني و قارچ هاي شناگران ، :ـ بيماريهاي عفوني 3
اتيت ها و در مورد استخرهاي بانوان احتمال ابتالء به بيماريهاي عفونتهاي مجاري ادراري درم

  . و تناسلي 

ـ بيماريهاي جلدي و پوستي مانند قارچ كچلي، زرد زخم ، اگزما و خارش انگشتان پاي 4
 . شناگران

ق و چرك آب استخر نه تنها دريافت كننده مواد دفعي بدن نظير آب بيني ، بزاق دهان ، عر
بدن مي باشد و در مواردي كه بدقت ضوابط دوش گرفتن قبل از شنا رعايت نشود آثار مواد 
دفعي مدفوعي ، ادرار و پوست مرده بلكه آلودگيهاي بجاي مانده روي پوست از محل كار و 
خيابان و همچنين روغن و كرم و پمادهاي مختلف جلدي و گرد و غبار و ساير آالينده ها را 

چنانچه از تصفيه و گندزدائي مناسب برخوردار نباشد لحظه به لحظه . يافت خواهد نمودنيز در
  .)8(داز كيفيت بهداشتي آن كاسته شده و مي تواند سالمت شناگران را به مخاطره بينداز

   : در مورد استخرها بهداشتي هايتوصيه

 از ورود آنها به داخل ـ مسئولين استخرها بايد از كساني كه دچار عارضه شديد پوستي هستند
                                                                                                .آب جلوگيري كنند 

  .ـ آب پاشويه ها بايد مرتب تعويض و مواد ضد عفوني كننده در حد اشباع به آن افزوده گردد
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 نوبت استفاده با مواد ضدعفوني كننده پاكيزه و ـ محيط رختكن ها درصورت امكان پس از هر
  . بهداشتي گردد

 محيط به  بهره برداري،ـ در استخرهاي سرپوشيده در مقاطع تعطيل و يا فواصل بين دو نوبت
  . خوبي تهويه مي گردد

 و كلر PHـ آب استخر مرتباً و بي وقفه تصفيه و گندزدائي شود و مشخصه هاي دما ، 
  . كنترل شودباقيمانده مرتباً 

 بويژه در مورد  گيرد،ـ آزمايشهاي دوره اي باكتريولوژيكي آب استخر بطور اجباري انجام
  .استخرهايي كه از آب چاه استفاده مي كنند

وبه طور  تعبيه اـ حوضچه هاي پاشويه كلر طبق استاندارد در محل خروجي توالتها و دوشه
  . مرتب ميزان كلر آن كنترل گردند

  . صورت نگيردجعه كننده بيش از ظرفيت واقعي استخرـ پذيرش مرا

و از ورود افراد داراي التهاب ،ـ برورودمراجعين به ويژه درمعبردوشها وپاشويه ها نظارت
  . شودجلوگيري چشم و يا زخم عارضه هاي شديد پوستي

 از ـ بر استفاده شخصي شناگران از وسايلي نظير مايو ، كاله شنا ، حوله و دمپايي نظارت و
  و از وسايل اماني و كرايه اي در استخرهاي عمومي استفاده. شوداستفاده مشترك ممانعت

   .نگردد 

كنترل و نظارت مستمر و مداوم از وسايل و محل هاي مختلف استخرها نمونه برداري براي ـ 
  .  شود ادواري

  . شوندمستمر و مرتب ضدعفوني  به طور وسايل در استخر وـ محل هاي مختلف
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 تابلوها و عالئم هشدار  و اخطار و هاي روباز،محوطه استخرودر استخرهاي سرپوشيده   ـ
پيامهاي آموزشي در نقاط مختلف از جمله سرسرا و راهروهاي ورودي ، رختكن ، سرويسهاي 

   .ندوشبهداشتي نصب 

ـ از حمل و همراه داشتن هرگونه مواد غذايي توسط شناگران به محوطه داخلي 
  .ري شودجلوگياستخر

و يا بازديد كنندگان با كفش به ) يا تماشاچيان در استخرهاي قهرماني ( ـ از ورود همراه 
  .)8(گرددمحوطه داخلي استخر جلوگيري و ورودي و خروجي آنان از شناگران جدا 

  -نكات و مقررات بهداشتي الزم االجرا توسط شناگران

اين .  بدن خود را بشويندنگرم و صابوـ شناگران موظف اند قبل از ورود به استخر با آب 
 تكرار كنند تا از ابتالي احتمالي به آلودگيها ،  اين كار راعمل را بعد از اتمام شنا بايد

  .پيشگيري شود

  . ـ شناگران قبل از ورود به استخر حتماً بايستي بيني و مثانه خود را تخليه نمايند

 ثانيه پاها را در حوضچه ضدعفوني 30 بمدت ـ شناگران قبل از ورود به استخر حتماً بايستي
  . قرار دهند

ـ شناگران در صورت ابتالء به سرماخوردگي و يا هر نوع بيماري عفوني و يا پوستي بايستي 
 .)8(از ورود به استخر تا رسيدن به سالمت كامل خودداري كنند

  - استخرهاي شناايمنيمقررات 

  .قابل نفوذ باشدكف استخر سالم ، بدون ترك خوردگي و غير-

  . . لغزنده نباشدها تخته پرش يا سكو،ـ گذرگاه اطراف استخر

  .  ايجاد نشود هواوران كـ تهويه آن كامل باشد و
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  . نباشدحد مجازـ حرارت آب بيشتر از 

  . درجه سانتيگراد سردتر از آب استخر نباشد2 درجه سانتيگراد گرمتر و 4ـ حرارت محيط 

  . شدـ آب استخر تصفيه شده با

  .  باشدسالمـ لوله مكنده كف استخر 

  .ـ تنظيف استخر بطور منظم انجام پذيرد

  . )8(دنـ كف دوشها لغزنده نباش

  - در استخرهاايمنياصول 

تعدادناجيان به اندازه كاسه استخر ارتباط ( داشته باشد  حضور غريقناجيالزم  ـ به تعداد1
ط و اندازه استخر  و  تعداد منجيان غريق شرايبراساس قوانين فدراسيون نجات غريق  )دارد

  :به شرح جدول زير مي باشد

  
تعداد منجي غريق پذيرش شناگر ابعاد استخررديف
 )حداقل( )حداكثر(  طول-عرض 

 شش نفر نفر 300 متر  50 × 26 1

 چهار نفر نفر 200 متر 33 × 16 2

 سه نفر نفر 150 متر 25× 12 3

 نفردو   نفر100 متر 20 × 10 4

 دو نفر  نفر50 متر  15 × 8 5

 با 5 كوچكتر از رديف 6
  متر1كمتر از عمق 

 يك نفر نفر 30

  . داشته باشد وكپسول اكسيژن وجودجعبه وسائل كمكهاي اوليهدر استخرـ 2
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  .)8( موجود باشد به متراژ الزم طنابو ،ـ يك يا چند حلقه پالستيكي پرتاب3

  

  -تخرهاويژگيهاي بوفه يا رستوران ها اس

  .دن داشته باش سالمـ يخچال برقي1

  .  كافي موجود باشدبه ميزان دربدارظرف زبالهـ 2

  ) سردكندستگاههاي آب (.دن توزيع بهداشتي براي آب آشاميدني موجود باشسايلبع وواـمن3

  . دن نگهداري شو بهداشتيـ كليه ظروف و وسائل بوفه در محفظه پوشيده4

  . داراي گواهينامه تندرستي بوده و ملبس به لباس سفيد بوده باشندـ كليه كاركنان بوفه بايد 5

  -ساير نكات ضروري

ـ اندازه گيري مقدار كلر بوسيله كلرسنج در ساعات مختلف روز انجام شود و مقدار كلر 1
  .پي ـ پي ـ ام بوده و در دفتر مخصوص ثبت شود% 3باقيمانده 

در شرائط مراجعه زياد (روزانه انجام،   باشد 8ا    ت7 كه بايستي بين PHـ اندازه گيري ميزان 2
  . و در دفتر مخصوص ثبت شود)شناگران در روز دو بار

  .ـ شناگران بدوش گرفتن قبل از شنا ملزم گردند3

  . از استفاده روغنها براي بدن شناگران جلوگيري شوددر استخرها ـ4

  .ـ از خوردن غذا در داخل استخر جلوگيري شود5

 اشخاص مبتال به بيماريهاي پوستي و بيماريهاي چشم بداخل استخر جلوگيري ـ از ورود6
  .بعمل آيد
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  .جلوگيري شودبراي شناگران ) لنگ ، حوله ، مايو ( ـ از وسائل مشترك عمومي 7

  . گرددجلوگيري ـ از ايستادن افراد با كفش در اطراف استخر8

  . انجام شودـ نظافت كف و ديواره استخر بطور روزانه9

  . از مراكز بهداشتي اخذ شود غريق و كارگرانانـ كارت تندرستي براي ناجي10

  . شوندضدعفوني  ـ توالتها و دوشها بوسيله محلول كركولين11

  . استفاده گردداز آب و لوله كشي براي آشاميدن شناگرانو دوشـ آب سردكن تهيه و نصب 12

  .گيرند  استخر قرار هاي مختلف محوطه در نقاطوكيسه زباله تهيه وـ زباله دانهاي دربدار13

  . )8( رفع گردند نواقص بهداشتي) در صورت وجود( نظر مأمورين بهداشت محيطباـ 14

-خالصه شاخصهاي استاندارد و ايمني در شنا  

ـ كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه دراستخرهاي شنا و ديگر مراكز تهيه ، توليد و 1ماده
آرايشي و بهداشتي و اماكن  ايط نقليه حامل مواد خوردني ، آشاميدنيتوزيع و نگهداري و وس

عمومي اشتغال دارند ، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت بهداشت ، 
مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت  درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم

  . دارند

صي مي ابه داشتن كليه وسايل نظافت ، شستشو و استحمام اختصـ هركارگر موظف 2ماده
  . باشد

 استخرها جعبه كمكهاي اوليه با وسائل مورد نياز در محل مناسب نصب تماميـ در 3ماده
  . دنگرد
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ـ تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن تازه ، كافي و 4ماده
  . عاري از بو باشد

 درجه سانتيگراد 30صل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از ـ در ف5ماده
  .باشد

راهرو ،  لوكس در540 تا 215استخرهاي شنا  روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي درـ شدت6ماده
اما در هنگام . لوكس باشد150 تا 50سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي ، و حمامها بايد بين 

ن المللي و المپيك حداقل شدت روشنايي در فاصله يك متري باالتر از مسابقات رسمي بي
ودر زمان فيلم برداري از مسابقات در محل سكوهاي .  لوكس باشد500سطح آب بايد 

  . لوكس باشد1500شروع،خطوط ابتدا و انتهاي مسابقه نبايد كمتر از 

بايد پيش بيني لوازم و ـ براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي 7ماده
  . وسايل اطفاء حريق با توجه به حجم فضاهاي ورزشي و نوع استفاده كنندگان بعمل آيد

ـ زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستشو ، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد 8ماده
  . دن موجود باش باكيسه هاي پالستيكي زبالهكافي

 كلر ، سيستم تصفيه آب در استخرهاي شنا برايتگاه كلرزني  دسدر صورت استفاده ازـ9ماده
 آب استخر مي بايست روزانه و به دفعات كافي اندازه گيري و در دفتر PHباقيمانده و 

  .مخصوص ثبت و به هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط براي كنترل ارائه گردد

حسب (  ميلي گرم در ليتر 5/3 تا 1ـ ميزان كلر باقيمانده در آب استخر مي بايست بين 10ماده
  آب استخر مي بايست روزانه و به دفعات كافي اندازه گيري و PHو ) نظر مقامات بهداشتي 

  . در دفتر مخصوص ثبت و به هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط براي كنترل ارائه گردد

يگراد باشد و درجه  درجه سانت25ـ درجه حرارت آب در استخر سرپوشيده بايد حدود 11ماده
 درجه سانتيگراد گرمتر و يا يك درجه سانتيگراد 5حرارت هواي اطراف استخر نبايد بيش از 

  . سردتر از آب استخر باشد
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با عمق ( ـ حداقل مساحت مورد نياز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران 12ماده
)  متر 1با عمق حدود ( وزشي  متر مربع و در استخرهاي آم4/1معادل  ) 5/1متوسط حدود 

بايد   متر مربع5/2 متر معادل 5/1و در استخرهاي با عمق بيش از . مترمربع مي باشد8/1برابر 
    . متر  مربع بايد در نظر گرفته شود5/2باشد،اما به طور معمول براي هر شناگرمعادل 

خر دوش گرفته و بدن ـ شناگران بايستي قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه است13ماده
  .خود را كامالً شستشو نمايند ، مسئوليت اجراي آن بعهده مدير استخر مي باشد

ـ استخر بايد مجهز به دوش آب گرم و سرد بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت 14ماده
  :زمان استفاده در هر نوبت استخر بشرح زير باشد 

نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و  5 ساعته ، بازاء هر 2الف ـ براي هر نوبت 
  گرم

   نفرشناگريك دستگاه دوش بهداشتي آب سردو گرم7 رساعته،بازاء ه3ب ـ براي هرنوبت 

  . نفرشناگريك دستگاه دوش بهداشتي آب سردوگرم10ساعته،بازاء هر4براي هرنوبت  ج ـ

  .دوش بهداشتي  نفر شناگر يك دستگاه 20 ساعته ، بازاء هر 6د ـ براي هر نوبت 

  . باشرايط كامالً بهداشتي وجود داشته باشد توالت نفرشناگر بايديك دستگاه4ـ بازاء هر 15ماده

 نفر شناگر بايد حداقل يك دستگاه دستشوئي مجهز به آب سردو گرم با 75ـ بازاء هر 16ماده
  .شرايط كامالً بهداشتي وجود داشته باشد

 و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت ـ رختكن بايد داراي وسعت كافي17ماده
  .عمومي در آن رعايت گردد

ـ توزيع و استفاده از وسايلي مانند مايو ، حوله ، كاله ، دمپائي ، بيني بند ، لنگ ، تيغ ، 18ماده
برس و امثال آنها بصورت مشترك در حمامها و آرايشگاهها واستخرهاي شنا و محلهاي مشابه 

  . يت آن متوجه مدير و متصدي مكان مي باشدممنوع ومسئول
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ـ حوضچه محتوي ماده ضدعفوني كننده بمنظور ضدعفوني پاي شناگران به نحوي تعبيه 19ماده
گردد كه شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور 

  . نمايند

 كافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر ـ الزم است آبسردكن مناسب و به تعداد20ماده
  . وجود داشته باشد

ـ وضعيت ساختماني و شيب بندي موج شكن و سرريز استخر بايد بنحوي باشد كه 21ماده 
 . مانع برگشت آب بداخل استخر شود

ـ حضور نجات غريق واجد شرايط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر 22ماده
  .الزامي است

ـ وجود وسايل نجات غريق از قبيل چوب ، تيرك ، لوله عصائي شكل ، حلقه نجات ، 23هادم
 . تيوپ ، طناب ، و ساير وسايل مورد نياز در محل استخر الزامي است

  .ـ وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد24ماده

كستگي و زنگ زدگي درها و پنجره ها از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و ش) الف
  . و قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد)ترجيحا از جنس آلومينيوم(

 بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات ، بازشويپنجره ها) ب
  . به داخل اماكن جلوگيري نمايد

ين فنردار باشد  بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچن،درهاي مشرف به فضاي باز) ج 
  .بطوري كه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

ـ پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب 25ماده
  . )8( انتخاب شوندمشاغل مختلف

  -امكانات براي افراد معلول
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ه برداري ازاستخرهاي شنادارند،به اين منظور افرادمعلول نيزبراي درمان و يا ورزش نيازبه بهر
آئين نامه اي در مجمع عمومي سازمان ملل براي رفع تبعيض براي افراد معلول 2005در سال 

در اين آئين نامه،فردمعلول به كسي اطالق مي شودكه از نظرروحي يا .تصويب شده است
را تحت م امور روزمره جسمي دچار كمبوديانقصي است كه دردرازمدت توانايي وي در انجا

به منظور رعايت حقوق معلوالن،تمامي استخرهاي شنا بايد داراي دو مسير ورود .تاثيرقراردهد
و خروج براي استفاده عموم باشندكه يكي از دو مسير حتمابايد به صورت شيبدار يا مجهز به 

مالحظاتي كه بايد . متر مي باشد20تنهااستثنا براي استخرهاي به طول كمتر از .آسانسور باشند
در فضاي داخلي استخر رعايت شود بايد با اين ديد باشد كه عالوه بر افرادمعمولي ،معلوالن و 

بنا بر اين هيچ خطري نبايدبراي سالمت آنان .افرادنابينا يا كم بينا نيز به استخر مراجعه مي كنند
تكن اصلي يا در كنار آن براي افراد معلول مي توان در داخل رخ.در استخر وجود داشته باشد

همچنين براي ورود و خروج اين افراد .براي صندلي چرخدار آنان امكانات الزم پيش بيني شود
براي حفظ ايمني افرادي كه دچار مشكالت بينايي .به داخل استخر تمهيداتي انديشيده شود

ئم مشخص هستندنيز تمامي قسمتهاي استخر با مسيرهاي كامال واضح،نرده هاي محافظ و عال
  .كه به راحتي قابل تشخيص باشندتجهيز شود

  :مهمترين نكات در اين زمينه عبارتند از

بايد امكان ) سالم،معلول،نابينا،سالمندان وكودكان(تمامي افراد مراجعه كننده به استخر-1
  .استفاده از كليه بخشها بدون كمك ديگران را داشته باشند

  .تشويي مناسب در نظر گرفته شودبراي آنان سرويسهاي بهداشتي و دس-2

  . در كنار بهره مندي از تمامي امكانات استخر بايد مالحظات ايمني نيز در نظر گرفته شوند-3

طراحي ساختمان به نحوي باشد كه هيچ عامل خطر آفريني براي افراد داراي ناتواني جسمي -4
  .)2(يا ضعف در بينايي وجود نداشته باشد
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  -خرمنابع و مواخذ است

     .org.fina.wwwقوانين ومقررات فدراسيون شناي ملي و بين المللي      -1

   .1388مهندس رامين تابان انتشارات يزدا،چاپ دوم  -مرجع كامل استخر سونا و جكوزي-2 

   .يحيي نوري:  رشته ورزشي، مولف70مجموعه قوانين و مقررات  -3

 سازمان مديريت و برنامه 128فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان،نشريه مشخصات -4
  .ريزي كشور فصل دوم مقررات و معيارهاي طراحي استخرهاي شنا

  .جزوه محاسباتي شركت پاكمن, طراحي استخر -5

انتشارات –دكتر مجيد جاللي فراهاني -مديريت اماكن تاسيسات و تجهيزات ورزشي-6
  1388دانشگاه تهران 

 1382محاسبات تاسيسات ساختمان ،چاپ نهم،-مهندس سيد مجتبي طباطبايي-7 

سازمان برنامه و بودجه نشريه -جلد دوم-موازين فني ورزشگاههاي كشوربرگرفته شده از-8
   132-2شماره 

تجهيزات پاور پوينت تاسيسات و–درس تاسيسات واماكن ورزشي–دكترمحمداحساني-9
  دانشگاه گيالن-شنا

انجمن بين المللي فني كه براي پيشرفت هنر و علوم ) .Ashrae(رفته ازكتاب هايبرگ-10   
استانداردهاي آنها عالوه بر كشور امريكا .گرمايشي،تهويه اي،هواسازي و سرمايشي سازماندهي شده است

                                                                    .مورد قبول عموم مجامع علمي ذيربط مي باشد
 .جزوات اجرايي شركت شاره صنعت-مهندس شهروز مقدم- 11
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12-   www.parasesona.com .  

 112-2جهيزات استخر شنا به شمارهاستاندار ملي ايران در خصوص ت– 13

 

 

 

  پژوهش

ها و ايمني در اماكن داستاندار
 ورزشي

 بيژن شيري: مجري

  مهدي مرندي:ناظر

  هداري اماكن ورزشي كشوربه سفارش شركت توسعه و نگ

1388  

  )رشته ژيمناستيك، فصل چهارم (

)18( 
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  -ژيمناستيك- 4- 18

عبارت است ازيك سري حركات منظم بااصول وروش طرح شده كه ارائه ژيمناستيك -تعاريف
رقابت هاي اين ورزش به صورت انفرادي وتيمي .آن اثرمخصوصي روي ارگان هاي بدن دارد

   اختياريواجباري دوصورت   بهمسابقه ژيمناستيك.دننفرمي باش 6ب ازتيم مركهر.برگزارميشود
 كشوربراي مسابقات برنامه اي است كه ازطرف فدراسيون يك ،برنامه اجباري. مي گرددبرگزار
 دو مسابقات دوستانه بين توسط ورزشكارتنظيم ودر،برنامه اختياري.دميشوكشورتنظيم  قهرماني

مدت :حركات زميني :از عبارتندمسابقه آقايانمواد .)1(نمايدرا مي،اجمي گردديا چند كشوربرگزار
 ثانيه 90 تا 70براي بانوان  ( ثانيه70حداكثر   ثانيه و50حركات زميني حداقلدر اجراي برنامه،

خرك .مترانجام مي شود12×12كادرحركات درو.متر يا بيشتر از آن جريمه مي شود كه ك)است
 ،پرش خرك،ركات زمينيح: عبارتندازمسابقه بانوانمواد .بارفيكس ،پرش خرك،حلقهدار،حلقه

 :رد توجه استمواهميت اين ورزش جهت جوانان ونوآموزان ازدونظر.بارفيكس وچوب موازنه
 متعدد باعث تقويت كلّيه به دليل دارا بودن اسباب هاي مختلف و حركات بدني،جنبه جسماني

يك چون انجام حركات ژيمناست:ه روانيجنبو.مفاصل و ارگانهاي داخل بدن مي گرددعضالت و
در اثر تداوم تمرين جوانان ازلحاظ روحي ورواني تقويت مي  احتياج زيادي به فكركردن دارد

 ها رابر ت وداوري اين رشتهداوران وظيفه نظاردو رديف از .)2()هماهنگي عصب وعضله(گردند
 داوران اجرايي هوا.را بدهد10سطح به فرد شركت كننده امتيازي تاتواند هرداورمي.عهده دارند

 .كنند ورزشكار رابراساس مسائل تكنيكي وشكل حركت قضاوت مي عمليات وحركات فرد
اجرا از دشواري حركت درصورت وجود خطا در اساس پيچيدگي وبر و داوراننظر با امتيازها

   نوميانگي.ميدهندنظر،روي حركات فردي ژيمناستي برشش داوراجراي.كسرخواهدشدكل امتياز
                     .)3(شوند بيشترين و كمترين امتياز حذف مي. گردد نهايي محسوب مي  امتياز به عنوان امتياز4

                                                                                                                           :  ورزش ژيمناستيكمشخصات وسايل
 هايي به زمين وسط پايه تكهصيقلي  جنس فوالد از اي استميله  مردان  قسمتدر ـبارفيكس 
 متر و قطر ميله 40/2 متر ـ طول ميله60/2تا 55/2ارتفاع بارفيكس از سطح زمين .گرددمتصل مي
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 سانتيمتر است،80يكديگر ازدوميله كه اختالف آنها ازارفيكسدرقسمت بانوان ب.است ميليمتر28
 متر 50/1 متروميله كوتاه تر 30/2ارتفاع ميله بلندتر.تشكيل مي شود،كه به آن پارا لل مي گويند

   .است
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ساخته مي  متر80/1 طول به بيضيازچوب به شكل  وسيله اي است كه عمدتاـ  حلقهخرك-2

  فوقانيقسمتومتر  سانتي29  آنپهناي تحتاني وي بدنه آن راكهر.و داراي چهارپايه استشود
 فاصله بين درروي خرك دوحلقه قرارداردكه .باچرم مي پوشانند را مي باشدمتر  سانتي39 آن

قرار گرفتن بر روي آن حركاتي شامل تاب  ژيمناست كاران با  ومتر  سانتي45 تا  40حلقه ها 



 

  

  
87 

در اين ماده ژيمناست كارتمام وزن بدن خودرا برروي .دي بدون توقفي را انجام دهناخوردن ه
   .اين رشته مخصوص آقايان است.دست ها قرار مي دهد

                                  

               

                                                                                                        
  به وسيله كابل هايي به تيرطنابها سرطناب محكم وبلند، وسيله اي است متشكل ازدو -هدارحلق
متصل  ويااين كه به چهارچوب هاي مخصوصي كه روي كف سالن مهار گرديده،سقفآهن در
گرفتن آنها  باورزشكاركه ،متصل شده استسانتيمتر21 به قطرداخليحلقهآنهادو ودرانتهاي.است
،  متر50/5رتفاع دار حلقه تا زمين  ا.پردازدست به انجام حركات ويژه ميحاليكه درفضامعلق ادر

ارتفاع حلقه ها تا كف .باشدمي متر4 ×5/5  آنحريم روي زمينابعادو متر80/2فاصله بين پايه ها 
   . سانتيمتر است50 سانتيمتروفاصله عرضي دو حلقه از يك ديگر 255سالن حداكثر 
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متر مربع 14×14 مترمربع وابعادمحوطه مسابقه 12×12زمين حركات زمينيابعادـ حركات زميني 
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 .متر حريم ايمني درنظر گرفته شده است،كه با خط كشي از زمين اصلي جدا مي گردد 2.است
هايي مل يك اليه روي اليه ديگري كه ازچند اليه ديگرتشكيل شده كه فوم بالكشا والكف معم

 كندكه فشاري رااين زمين سطح محكمي را ايجادمي.كه زمين اسپرانگ ناميده مي شود،مي باشد
 كه به آن واردمي شودتحمل،وبه ژيمناست اجازه مي دهدكه تا ارتفاع زيادي از سطح زمين باال

 بانوان حركات زميني ژيمناستيك.ن تري نسبت به زمين هاي معمولي داشته باشدايمبپردامافرود
آن   سانتيمتروجنس3حداقل   آنضخامت تُشككه گيردصوص انجام ميخ روي تشك موآقايان

معموال اين زمين برروي سكوي به ارتفاع  .استپالستيكي ش روك اسفنج باياموكت و،نمدفوم،از
موزيك در اين ماده سودمند است ولي نبايدبه صورت آوازي .ردسانتيمتر قرارمي گي 100 تا 90

    .)9(حركات زميني آقايان بدون موسيقي برگزار مي شود.باشد
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سانتيمتر 163 تا 160از نظرشكل وساختمان تقريباشبيه خرك حلقه ميباشد،طول آن -خرك پرش

ر از كف زمين تاقسمت  سانتيمت135 الي 110ارتفاع خرك پرش . سانتيمتر است35و عرض آن 
 سانتي 120پرش ازروي خرك به كمك تخته پرش صورت ميگيردكه طول آن .فوقاني آن است
تخته درجلوي خرك ودر مسير دورخيز ژيمناست كار قرار . سانتيمترمي باشد60متروعرض آن 

  . خرك نيز به دوشكل عرضي و طولي نسبت به مسيردورخيز قرار مي گيرد.ميگيرد
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  ) اندازه هاي خرك پرش قديمي   ابعاد و(  

اين . ناميده مي شود" آكروجت"خرك ديگري استفاده ميگرددكه از،امروزه عالوه بر اين وسيله
. شكل آن باخرك هاي قديمي نيزمتفاوت است.وسيله به دوشكل آموزشي و قهرماني است

رت خميده با كه به صو ،تشكيل يافته   94×155  يا  90×120صفحه اي به ابعاد  آكروجت از
 ازجنس فلزات سنگين  آنپايه. درجه روي پايه اي ستوني نصب مي شود90زاويه اي نزديك 

 با توجه به .سوار مي شود گيرد، باشد،كه روي پايه اي صليبي ديگركه روي زمين قرارمي مي
 رفته درصفحه و پايه ها وزن اين وسيله بسيارسنگين بوده وهمين عامل شكل وجنس موادبه كا

هاي پايه صليبي،سبب پايداري وايستايي وسيله حين فعاليت هاي ورزشي مي   كمك ويژگيبه
 و شدهبين آنها فنركاري  در هاي قهرماني داراي دوصفحه يك شكل هستند،كه آكروجت.گردد

روكش چرمي مصنوعي يا طبيعي  وبعد) براي ضربه گيري ( سپس روي صفحه بااليي ابتدا فوم
 ات نيروي پرواز ژيمناست كار و مدت زماني راكه مي تواند حركات واين اقدام.كشيده ميشود

پايه هاي آكروجت قابليت كاهش و افزايش .را افزايش مي دهد ها رابه نمايش بگذارد، مهارت
  . ارتفاع رادارند

  

  آكروجت                                                     



 

  

  
92 

  
  ) يا آكروجت جديدمشخصات خرك پرش(

هم بر روي سانتيمتراز48تا 43شامل دوچوب موازي باحالت ارتجاعي است كه بافاصله -پارالل
  اين وسيلهفاصله دوچوب.مي باشد متر50/3لل طول ميله پارا.گرفته اند عمودي قرارپايه هايي

پايه هاي پارالل .ارتفاع پايه ها قابل تنظيم مي باشد.تغيير مي كندنسبت به عرض شانه ورزشكار
قرار مي گيرد،تاپايداري الزم براي دستگاه  معموال روي يك صفحه پهن از جنس فلزات سنگين

باشد در اين صورت پايه ها را با قرار دادن ازفايبرگالس نيز مي تواند  اين صفحه.به وجود آيد
زيرتشك هاي ايمني قرارميگيردتادرصورت سقوط ين صفحه ا.شمشهاي سرب سنگين مي كنند

  .ورزشكار دچار آسيب نشود
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مي باشد و ژيمناستيك است كه به شكل شبكه توري و به صورت افقي  وسيله نوعي-ترامپولين

 نشيمنگاه ـ روي پاهاآمدن روي تورمي تواند فرودهنگامكندو  روي آن جهش ميشركت كننده
  .)باالنس ـ پيچ و غيره ( م مي دهدحركات خود را انجافتد ودرهواا بيي بدنرو يابه پشت و 

باالنس،چرخش،پريدن وگام برداشتن را انجام مي :در اين رشته انواع حركات مانند-ميله موازنه
همچنين حركات ژيمناست بايدزنده،پرتحرك، .ايدميله موازنه استفاده نم وبايداز تمام طول.دهد

  .اين وسيله ژيمناستيك مخصوص خانم هاست.دبدون نقص طبيعي باش
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 بايد يكدست لياختياري وشلوارسفيدوپيراهن ركابي ويا ژيمناستيك عبارتست ازلباس ورزشي
مام مردان ژيمناست بايد در ت ). استفاده مي شودشورتاز پرش خركحركات زميني ودر(باشد

پارالل و بارفيكس از شلوار هاي خرك حلقه، ها پيراهن ورزشي ركابي بپوشند ودرقسمت رقابت
توان از  ات زميني ميدر حرك.ناستيك يا جوراب استفاده نمايندسفيد با كفش ژيموورزشي بلند 
زنان ژيمناست، . استفاده كرديا شورت ورزشي و بدون استفاده از كفش ياد شده همين لباس و

به استفاده تنسوپالست رادارندوليكن مجازپوشندواجازه استفاده از مخصوص ژيمناستيك ميمايو
  .)7و2و1(ها اختياري است پوشيدن كفش و جوراب ژيمناستيك براي خانم. از باندپيچي نيستند
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    -سالن هاي ژيمناستيكجانمايي 

 شرايط و به بايد  احداث سالن هاي ژيمناستيكمناسب براي اب محلجهت انتخ- احداثمحل
  : دقت داشت هاي زير توجه و موقعيت
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 )براي تمام وسايل و ابزار( سالن ژيمناستيكبايدداراي قابليت احداثزمين موردنظر:اندازهـ1
وطرحهاي ...نبي نظيردوش،اداري،پاركينگبراي تماشاگران وكليه فضاهاي جاباگنجايش كافي 

  .ا ميتواندخوابگاه يا هتل براي اردوها باشدازجمله اين طرح ه.داشته باشدتوسعه اي بعدي را

 نظر  عالوه بردر اين رشته ورزشيدر ساخت سالن هاي:)انتخاب زمين ورزشگاه(ـ موقعيت1 
نيز )محلي( نظرموقعيت جغرافياي شهرين وضعيت وموقعيت جغرافيايي نظيرآب وهوا،ازگرفت

يا مراكز عمومي پررفت وآمدوكناردرنبايداصوالداراي دسترسي آسان براي بهره برداري بوده و
ارجح واحداث گردند..مجتمعهاي مسكوني وها،بيمارستانمراكزي كه نيازمند آرامش هستندنظير

 معابراصلي  به الزمدسترسيوست كه دركنارمراكزآموزشي نظيرمدارس يادانشگاههاساخته،آن ا
                                .ندداشته باش وسرويس هاي رفت وآمد عمومي را هاي اصلي خيابانبزرگراههاونظير

به نحوي باشد كه ازعوارض زمين براي طراحي و  بايد):تعيين محل احداث بنا( جانمايي بنا-2
ي شود وبه  تكميل آن بهره گيردر)ساخت وساز(شودوازعوامل مصنوعيساخت نهايت استفاده 
                                                             .باران توجه گرددعواملي نظير آفتاب،بادو

 جانمايي سالن ها،براساس مطالعات انجام شده درآزمايشگاههاي معتبردرموردآبهاي سطحي     -3
تاازبروز .وآبراهها،گسلهاي زير زميني،پوشش گياهي، نفوذپذيري ومكانيك خاك بايد انجام شود

.                        جلوگيري شود....ثر فرو رفتن زمين ومشكالت بعدي نظير رانش زمين،ايجاد اختالف سطح بر ا
  .)5و4( را داشته باشنددسترسي به پاركينگ و فضاهاي عموميايجاد،ياـ امكان 4

 -استانداردهاي سالن هاي ژيمناستيك

  :ژيمناستيك به قرار زير است   فضاي موردنيازبراي رقابت هاي 

ديگر وسايل .متراست14×14متر،دريك محوطه12×12اندازه رسمي تشك براي حركات زميني 
مترمربع داردوبراي پرش از روي خرك نيز به يك 36ژيمناستيك هر يك نياز به سطحي برابر

ش در قسمت هاي مختلف اين ورز. متر نياز است25مسير به عرض يك متر و به طول حداقل 
جدول صفحه بعد ابعاد و حريم هاي ايمني .متر را اشغال مي كند23×5/47مجموع سطحي برابر

خرك با بارفيكس آقايان و بانوان،پارالل،عمليات زميني،: شاملفعاليت هاي ورزشي ژيمناستيك
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الزم به ذكر است كه براي بازي هاي . را نشان مي دهددسته،خرك،دارحلقه و ميله موازنه
  .)3( مترمربع مساحت نياز مي باشد72×5/33المپيك

  مشخصات كالبدي فعاليت هاي ورزش ژيمناستيك

  

در طراحي بايد ورودي هاي بازيكنان و تماشاچيان وهمچنين سرويس هاي بهداشتي مربوط به 
هاي اين ورزش وجودكف مناسب يكي از نياز.هركدام به طور مجزا از يكديگر پيش بيني شوند

قطعات تشك .است كه معموال از تشك هايي در قطعات كوچك و قابل حمل تشكيل مي شود
 مترتوليد مي شودكه در محل سالن با اتصاالت توكار به 2×2/1ژيمناستيك معموال در ابعاد
 وبراي 12×12درمسابقات رسمي براي عمليات زميني ابعاد تشك .يك ديگر متصل مي شود

مشخصات تشك هاي . متر پيش بيني مي شود25×1پرش از خرك يك تشك در ابعاد
ژيمناستيك از نظر ضخامت،عمق فرو نشست،ارتفاع بازگشت،مقاومت دربرابرسرندگي وغيره 

تشك هاي ژيمناستيك از .تابع ضوابط و معيارهاي فدراسيون بين المللي ژيمناستيك مي باشد
بخش زيرين كه بايد داراي اصطكاك كافي با كف :سه بخش تشكيل مي شود،كه عبارتنداز

اين بخش معموال از تخته .ثابت سالن باشدودرضمن تشك را استوار و محكم نگه مي دارد

مساحت  )متر(حريم ها  )متر(ابعاد
  )مترمربع(كل

موقعيت 
  زمين

 ارتفاع عرض  طول

 مساحت

  )متر(
 عرضي طولي

مساحت 
 )مترمربع(حريم

 براي يك واحد
محله اي 
  تفريحي

  35×25=875  139 5/1و1  1  736  6/7  23  32

استاني منطقه 
  اي

 40×25=1000  5/160 5/1و1  1  5/839  6/7  23 5/36

ملي بين 
  المللي

 50×25=1250  5/157 5/1و1  1 5/1092  6/7  23 5/47
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بخش مياني كه بايد ويژگي هاي مورد .هاي چند ال با قابليت ارتجاعي مناسب استفاده مي شود
 از مواد سينتتيك مانندفوم به نظر فدراسيون بين المللي را داشته باشددر اين بخش معموال

 ميليمتر استفاده 25 تا18 ميليمترويا از خرده هاي پلي اوريتان به ضخامت 35 تا 25ضخامت 
بخش خارجي يا رويه كه بايد ويژگي الزم را از نظر مقاومت سرندگي و حفاظت از .مي شود

 توصيه مي شودكه pvcبا توجه به ويژگي هاي فوق استفاده از بافته هاي .حريق را دارا باشد
با توجه  به اينكه در اين سالنها وسايل  ().امكان شستشو وحفظ بهداشت محيط نيز فراهم گردد

در قسمت هاي مختلف سالن نصب وقرار مي گيرند،تماشاچيان ممكن است از اطراف شاهد 
لي  ا5توصيه احداث سالن هاي اين رشته، با گنجايش .هر يك از رشته هاي اين ورزش باشند

ويژگيهاي محيطي سالن هاي ژيمناستك به شرح جداول صفحات بعد . هزار نفر مي باشد10
  .)7(است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
100 

   ژيمناستيكمشخصات جدارهاي داخلي سالن

  

  

  

  

  

 جدارها

  كف محوطه بازي  ديوار  سقف
  خط كشي

 ويژگي  رنگ  ويژگي  رنگ
  عرض   ويژگي  رنگ

  به ميليمتر
  رنگ

روشن

پيش 
بيني 

امكانات 
براي 

آويزان 
كردن 

تجهيزات 
ورزشي

روشن

 پيش
بيني 

امكانات 
براي 

آويزان 
كردن 

تجهيزات 
 ورزشي

 آزاد

تشك هاي 
  -جمع شو

بادوام و 
  -مستحكم

مقاوم -
 سرندگيدربرابر

با مقاومت 
نشست مناسب

 ــ ــ
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   ژيمناستيكشرايط محيطي مطلوب

 عوامل محيطي تعيين كننده

دما به درجه 
  سانتيگراد

  رطوبت

  به درصد
  روشنايي

  به لوكس

تمريني و   ميانگين  ميانگين
  تفريحي

  رقابتي

  نور طبيعي

و 
  گيري جهت

ميزان 
 تعويض هوا

ويژگي بازي از 
  نظر اكوستيك

21  40  800-400  

1400 

براي 

مسابقات 

بين 

المللي و 

المپيك و 

پخش 

 تلويزيوني

 –شمالي 

جنوبي و 

نور 

  غيرمستقيم

 متر 85/0

واي مكعب ه

تازه در هر 

دقيقه بازاء هر 

  نفر بازيكن

بازي در 

  سكوت كامل
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محوطه گرم كردن شامل يك اتاق تمرين به :فضاهاي جنبي مورد نياز اين ورزش عبارتنداز
 متر،فضاي  الزم براي معاينات پزشكي وكمك هاي اوليه،رختكن داراي ميز 23×4/17ابعاد

ن ومربيان،رختكن براي داوران و دست براي ورزشكارا ماساژ و سرويس هاي بهداشتي
 و آموزش ژيمناستيك،فضاي اداري اندركاران مسابقات،فضاي الزم براي استفاده از ترامپولين 

و اتاق براي جلسات و كنفرانس هاي خبري براي خبرنگاران،فضاي الزم براي انبار كليه 
  .تجهيزات و وسايل ورزشي ژيمناستيك و بوفه و فروشگاه
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  اندازه و ابعاد سالن ورزشي رشته ژيمناستيك

  

 

  

  باشگاهي   عمومي–تفريحي   فدراسيون چگونگي مكان  نوع مكان 
استاني و 

  اي منطقه

ملي و 

  المللي بين
  المپيك 

  طول 
و 5/36  5/47و 5/36  32  32  52

5/47  
73  

  5/33  22  22  26  26  26  عرض 

  6/7  6/7  6/7  6/7  6/7  -  ارتفاع 

  سالني

   

  مساحت 

  ) مترمربع(

1352  
-  -  -  -  -  

ها  حريم  -  -  -  -  -  4  طولي 

  -  -  -  -  -  4  عرضي   به متر 

  

مساحت  

  )مترمربع(كل

 براي يك واحد

2040=60×34  
=26 ×)5/36-32(  

  832 و 949

=26 ×)5/36-
32(  

  832و 949

و 5/47(×
5/36(  

و 1045
803=22  

و 5/47(×
5/36(  

و 1045
803=22  

5/2445=5/
33×73  
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  د ژيمناستيكسالن استاندارابعاد

 Mابعاد 
  فضاي مورد نياز  رديف

 ارتفاع عرض طول

مساحت 

  )م م(واحد
  تعداد

مساحت 

  )M2(كل

كالس 

  طراحي

طبقه 

  احداث

  1    6  1  6  3  2  3  اطالعات و گيشه   1

  1        ابعاد  و حريم    2

  حريم    3

5/22  32  6/7  

    
750  

  1  

  1    10  5  2  3  2/1  7/1  سرويس بهداشتي   4

  1    9  1  9  3  3  3  هاي اوليه  مكك  5

  1    24  12  2  3  2/1  6/1  رختكن والكر   6

  1    8  4  2  3  2/1  7/1  دوش  7

  1                بدنسازي   8

  1    6    6  3  2  3  تأسيسات   9

  1   صندلي 50  20    20  3  4  5  تريا/ بوفه  10

  1    50    50  3  3  10  سكوي تماشاچيان   11

  2-1    30           ورودي فضاي ارتباطي دروني   12

  1    12      3  3  4  اطاق  ناجي و مربي  13

  1-2    24  2    3  3  4  اطاق اداري  14

  1    6      3  2  3  اطاق نورو صدا   15

  1    10      3  5/2  4  انباري   16

      -            پاركينگ *  17

  -    -            كفشداري   18

  2-1    15  1  15  6  5/2  6  پله  راه  19

  1    20  1  10  3  4  5  سونا خشك   20
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 مترمربع است كه با توجه به پاركينگ مورد نياز به متراژ كل 25 اتومبيل 2حداقل فضاي مسقف براي استقرار (

  .)گردد افزون مي

  -ايمني در ژيمناستيك

د تا ژيمناست هنگام ننحو مطلوبي مهار شده باش تمام وسايل و تجهيزات ژيمناستيك بايد به-١
اي فوالدي  پيچ حلقهوسيله كابل و سازي معموالً به بتاين ثا.كار بر روي آن دچار سانحه نگردد

                                                                                                   .گيرد صورت مي
 كامالً توسط ضربه گيربايدنمايد،نحوي باورزشكاربرخورد هئي كه ممكن است بهاتمام قسمت-2

 .پوشيده باشد

فعاليت هاي ژيمناستيك مانندآموزش،تمرين وخصوصا مسابقات نياز به وجود درطول انجام -3
                                  . مراقب يا مراقبيني است كه در صورت لزوم مانع بروز سانحه براي ورزشكاران شوند

 دارد،بايدازكمربندهاي ايمنيان پرت شدن ژيمناست وجودوسايلي كه امكدرمواقع تمرين با -4
واز پرت شدن ممكن است به سقف يا به خودوسيله متصل شوداين گونه كمربندها.استفاده كنند

           .                                                                       ورزشكارجلوگيري نمايد
                                                        . تمام تمرينات حتما در سالن هاي داراي تشك ايمني انجام شود-5
هاي نرم پوشانده شوند،تاازصدمات احتمالي ناشي ديوارسالن ژيمناستيك بايدبه وسيله تشك -6

.                                                                  از اصابت احتمالي ورزشكاران به ديوار گردد
سانتيمتر ارتفاع داشته باشدوديواره باالتر ازتشك ها نيز بايد 180اين پوشش نرم بايد حداقل -7

.                                                                                        از جنس نرم در نظرگرفته شود
تمامي فضاي سالن بايد به رنگ روشن رنگ .سقف سالن بايد داراي پوشش االستيك باشد-8
  .()يزي گرددآم

                  سونا بخار   21

                  جكوزي  22

      ۱۰۰۰            جمع كل عياني   23

      2200            عرصه   24
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تمرين و  ، آموزشل اختصاصي رشته هاي ژيمناستيك از صورت نامناسب بودن وساي در-9
  .مسابقه جلوگيري شود

هاي مختلف جسماني ادگي جسماني الزم باعث بروزآسيبهاي مختلف بدون آماجراي مهارت-10
  .خواهد شد

ن امكان بروز آسيب اجراي مهارت هاي مختلف در هنگام خستگي وبعد از تمرينات سنگي -11
  .هاي جسماني را افزايش مي دهد

حتما استفاده واصول ايمني در بهره برداري از وسايل ....)......كف بند و(از وسايل حمايتي -12
  .رعايت شود

هاي گوناگون بدون داشتن مهارت كافي،امكان آسيب ديدگي را افزايش اجراي كامل حركت-13
  .)8(مي دهد

 درمحل حاضر ،ودر تمام برنامه هاي با تجربه وآمبوالنس حتما پزشكيارهنگام مسابقات  در-14
  .آموزشي،تمريني و رقابتي وسايل كمك هاي اوليه در سالن وجود داشته باشد

  .اسباب و لوازم باحفظ حدود وحريم ايمني در سالن نصب گردند-15

  .از اسباب و لوازم معيوب وتشك هاي فرسوده وپاره بهره برداري نشود-16

  .در نوركم و يا خاموشي وقطع برق،از ادامه فعاليت خودداري شود-17

 ها مي تواند مفيد يا پنكه براي خنك كردن اين سالن استفاده ازكولر،سيستم تهويه سالندر-18
  .باشد،منوط براينكه بادآنهابه طورمستقيم به طرف ورزشكاران نباشد

 كليه نكات ايمني ازنظر استانداردهاي درسالن هاي مسابقات براي ورودوخروج تماشاگران-19
  .رعايت شود....راهروها و پله ها و 
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 اگر رعايت  وايمني در كنار اسباب و لوازم،هاي حركات زميني باتوجه پهن شدن تشك -20

رشد باكتريها و قارج  بهداشت و نظافت نوبه اي مناسب با مواد ضد عفوني كننده نشود،امكان

ل تماس مستقيم ورزشكاران با اين محيط امكان شيوع بيماري هاي كه به دلي.به وجود مي آيد

آب ياجمع آوري بنا براين زير تشكها بايد امكان شستشووخروج .پوستي و تنفسي وجود دارد

  .را داشته باشند
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  -منابع و ماخذ ژيمناستيك

  دراسيون ژيمناستيك انتشارات ف-ماهنامه علمي تحليلي و آموزشي ورزش -ناظرفرد ناديه -1

   com.niksalehi.forum: www:                                       برگرفته ازسايت

 www.koreataekwondo.org               :برگرفته از سايت.دانشنامه آزاد ويكي پديا-2

   .فدراسيون ژيمناستيكرات قوانين و مقر-2

انتشارات دانشگاه -.....ترجمه دكتر حسن اسدي و - گيل فرد-مديريت اماكن ورزشي -3
   .1388-تهران

انشگاه د.تاليف دكتر مجيدجاللي فراهاني-مديريت اماكن،تاسيسات وتجهيزات ورزشي-4
  1388.تهران

ر احساني و اسماعيل دكت-پاور پوينت ارائه شده در خصوص تاسيسات و اماكن ورزشي-5
  .دانشگاه گيالن-زنگنه

  .1374– 132-2 نشريه - سازمان برنامه و بودجه-موازين فني ورزشگاه هاي كشور -6

  .1374– 132-3 نشريه - سازمان برنامه و بودجه-موازين فني ورزشگاه هاي كشور -7

  www.tebyan.net/Sports                                          :برگرفته از سايت-8

 . از كتاب فدراسيون بين المللي ژيمناستيكاسباب و وسايل ژيمناستيك-9
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  پژوهش

ها و ايمني در اماكن داستاندار
 ورزشي

 بيژن شيري: مجري

  مهدي مرندي:ناظر

  به سفارش شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

1388  

  )رشته دو و ميداني، فصل چهارم (

)24(  
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  -ميداني دو و-24-4

هاي محبوب  ورزشاز )track and field   يا Athletics ( ميدانيدوو -تعاريف -تعاريف
ترين   ميداني نابدوو.باشد پرتاب كردن مي دويدن،پريدن واست كه شاملهاي المپيك بازي

اتلوس به معني مبارزه وتالش گرفته شده  ريشه يونانيواصيلترين رشته ورزشي است كه از
پرش و  پيشينه برگزاري اولين مسابقات دو،.  قدمت داردن ازه تاريخ آفرينش انسابه اند و

يداني به عنوان مادر امروزه ورزش دووم.گردد بازمي ايرلندو يونان جهان باستان بهپرتاب در
همراه با اثرات مفيد جسماني ،رواني و  ورزش ها شناخته شده وبه عنوان يك ورزش پايه

 1302ميداني در ايران از سال  و شروع فعاليت ورزش دو .اجتماعي رشد بسيار يافته است
به عنوان  واليبال و تنيس،بسكتبال،فوتبال هايي همچون وميداني بارشته امروزه دو.بوده است

 ها انواع دومسابقات اين رشته درمواد.)1(كند رقابت مي هاي ورزشي جهان هترين رشتك پرتحر
  متر60:ي سرعتهادو شامل ها انواع دو -الف:مي گردد كه عبارتندازبرگزارها انواع ميدانيو
 400 در 4،  متر100 در 4: دوي امدادي  متر400 ،  متر 200، متر 100) فقط داخل سالن (

: مه استقامتدوي ني).آقايان( متر 110،)آقايان( متر 400 ،)ها خانم( متر100: دوي با مانع.متر
 متر 10000 ،)آقايان( متر 5000 -)ها خانم( متر3000 : دوي استقامت . متر 1500-متر  800

                                     .)1(دو راهپيمايي  متر بامانع،3000دو - متر195 كيلومتر و 42دو ماراتن  )آقايان(
پرتاب چكش ، پرتاب ديسك، پرتاب وزنه، پرتاب نيزه: ها  پرتاب شامل ها انواع ميداني-ب
 ساير موارد دو و ميدانيو.نيزهپرش با،رتفاعپرش ا،پرش سه گام،پرش طول: ها پرش)آقايان(

. روي مسابقات دو پياده وده گانه مخصوص آقاياندو وهادوهفت گانه مخصوص خانممانند
 400يك پيست مخصوص دووميداني به طول مسابقات دودر مريني و تآموزشي، هايليتفعا

معمول پيست و ميادين به طور .وميداني ها نيزدركنارپيست اجرا مي شوند.شود ميمتربرگزار
 البته مسابقات دو و.زمين اصلي احداث مي شوداين رشته دراستاديوم هاي فوتبال،دورادور

 سالني مواد عمومي و تر و استاندارد كه با پيست كوتاه.ي شودميداني درسالن هم برگزارم
هاي  ويژگييداني به دليل داشتن مواد متعدد با مسابقات دووم.كند مي برگزاراختصاصي را 

به همين دليل  ، و  وظرفيت هاي جسماني متفاوت تعداد ورزشكاران زيادي دارديتخصص
دربرخي مواداين رشته امكان حضور .نندمسابقات اين رشته را داوران زيادي قضاوت مي ك

                                                                     .)2(چند ورزشكار از يك تيم وجود دارد
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: عبارتنداز و.باشداين رشته متنوع ميمواديداني به تعدادموتجهيزات دو-تجهيزات دو وميداني
نيزه پرش با نيزه،مانع  مانع پرش ارتفاع،  دوهاي بامانع،تخته استارت براي انواع دوها،موانع

 تجهيزات دوندگان نيز.پرش بانيزه،جعبه ياچاله پرش،ديسك،چكش،نيزه پرتاب نيزه،ووزنه
 .باشد كفش ميجوراب و،شورت)  ركابيعمدتا( كه شامل پيراهن،باشدعمدتا لباس مي

م ترين نكات هنگام خريد مه.انتخاب كفش مناسب نيزبراي اين ورزش اهميت خاصي دارد
ف مختلميداني نيزبراي موادو دوكفش هاي.آن استتوجه به زيره ولژوميداني،هاي دوكفش 

وجودكربن درزيره كفش .داراي ميخ مي باشدوبراي دوهاي سرعت وپرش ها.متفاوت است
                                   .)3(كفش مي شود كه اين عامل به سالمتي پا كمك مي كندباعث ثابت ماندن پادر

 كه داراي است متر400دوكامل پيست يك دوراندازه استاندارد -ميدانيو استانداردهاي دو 
عرض خطوط شامل عرض .مي باشدمتر22/1 حداقل آنهاپهنايو)خط10گاهي تا( خط8 تا6

يمتري خط مرزداخلي هرمسيرمحاسبه مي گردد  سانت20مسافت هاازفاصله .نمي باشدمسيرها
).  سانتيمتري مرزداخلي خود محاسبه مي شود30مگراولين مسيرداخلي پيست كه ازفاصله (

  سانتي30متري داخلي با فاصله سانتي5ه بندي پيست يا گذاشتن ديواره كوتا جدول بنابراين
  400 راي دوهاي تاب. متر درسراسرپيست به طرف داخلي است400متري ازمسافت حقيقي 

افت كه تفاوت مس ايستند اي مي فاصله به گونه ابايتر،دوندگان درخطوط مربوط به خودوم
 به بعدو خوددويدهتاانتهاي پيچ درمسير  متردوندگان800دردوي.جبران شود هابه واسطه پيچ

متر با  400 و متر 110دوهاي عدادموانع درت .)3(هنددو را ادامه ميد و داخلي پيست آمده،لبه
ديگرقرار  ازيك متر14/9موانع به فواصل متر110بامانع دو در.درخط مسيراست  عدد10مانع،
 .است متر 02/14ن خط پايا متروآخرين مانع تا72/13اولين مانع فاصله خط شروع تا.دارند
 .باشد مي متر35 بين موانع هفاصلمترو45 عمانع فاصله خط شروع تااولين مان متربا400دردو

 مانع دوفاصله بين هر.روي آب است پرش از7 مانع و 28 متربامانع داراي 3000 دومسابقات
چاله مانع .مي باشد متر68 دورمسابقه وفاصله بين مانع پنجم تاخط خاتمهمتر78دراين رشته 

 است ودر سانتيمتر 76جلوي مانع چاله درعمق.باشدمي متر66/3×66/3مربع شكل وبه ابعاد 
                                      .طح زمين به صفرمي رسدطرف مقابل به تدريج درس

عويض دونده يا انتقال چوب  متر،طول مسافت ت4×400 و 4×100بخش دوهاي امدادي در
آن اضافه مي   مقدماتي بهبه عنوان محوطه متر10كه دردوهاي امدادي كوتاهمي باشد متر20
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اين در ويض نبايدعمل تع.گيرد  ميشخص تحويل گيرنده شتاب متر 10درطول اين و گردد
تيمتر بايد در عرض پيست رسم  سان5عرض براي اين منظورخطوطي ب.)2(محوطه انجام شود

به منظور كمك .مرحله را نشان داده و خط فاصله را مشخص نمايندشوندتا مسافت هاي هر
 5×5( منشورهاي كوچك يا ها مخروط به دوندگان براي تشخيص خط تغييرجهت بايد

 سانتيمتر نبوده و همرنگ با خط تغيير باشد،در 15به طوري كه ارتفاع آن بيش از )نتيمترسا
 محل  متر4×400توضيح اينكه دردو .محل تقاطع هرخط با خط تغيير جهت قرارداده شود

در شكل زير محل تعويض در دوهاي يادشده . متر مي باشد400 متر انتهاي 10تعويض در 
 .)10(فوق نشان داده شده است
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 .پيش بيني شودميداني داخل سالن بايدمنطبق باقوانين فدراسيونهاي دوميداني آماتوروفضاي دو
 125هرچند كه طول . متر باشد200 متر و بيشتر از 160طول مسير به طور معمول نبايد كمتر از 

ز جدول زيرو شكل بعدي، ابعاد مورد نيا.متر براي مسابقات استاني و كشوري قابل قبول است
  .)5(براي پيست هاي داخل سالن را نشان مي دهند

   داخل سالن متر125ابعاد و اندازه هاي پيست 

مساحت   )1)(متر(حريم ها  )متر(ابعاد
براي يك )مترمربع(كل

  )1(واحد

  موقعيت زمين

  ارتفاع  عرض  طول

مساحت 
  )مترمربع(

  عرضي  طولي

مساحت حريم 
  )مترمربع(

  

  -  -  -  -  -  -  -  -  ملي و بين المللي
  56×33=1848  -  -  -  1830  )3(9  78/32  83/55  )2(استاني و منطقه اي
  58×30=1740  -  -  -  1713  )3(9  80/29  50/57  )4(محله اي و تفريحي

  . متر مسير اضافي10تا  -1
 . متر پيش بيني شده است1 خط به عرض 4اين مجموعه با  -2

 ).در باالي خم ها مسيردو(ز بلندترين كفمتر ارتفاع مفيد ا3 متر در محل پرش با نيزه و حداقل 9حداقل  -3

 . متر پيش بيني شده است9/0 خط به عرض 4اين مجموعه با  -4
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   متر داخل سالن160 ابعاد و اندازه هاي پيست 

                                                                                                                                                                        

 . متر پيش بيني شده است1 خط به عرض 6اين مجموعه با  -1

 . متر پيش بيني شده است1 خط به عرض 4اين مجموعه با -2

  . مسير اضافي10 تا 5 -3
 .در باالي خم ها مسيردو(متر ارتفاع مفيد از بلندترين كف3حل پرش با نيزه و حداقل  متر در م9حداقل -4

  

  

مساحت   )1)(متر(حريم ها  )متر(ابعاد
براي يك )مترمربع(كل

  )3(واحد

  موقعيت زمين

  ارتفاع  عرض  طول

مساحت 
  )مترمربع(

  عرضي  طولي

مساحت حريم 
  )مترمربع(

  

  5/73×49=3601  229  3  3  3372  )4(9  19/47  46/71  )1(ملي و بين المللي
  74×37=2738  232  2  2  2506  )4(9  72/34  16/72  )2(استاني و منطقه اي
  74×37=2738  232  2  2  2506  )4(9  72/34  16/72  )4(محله اي و تفريحي
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   متر داخل سالن200ابعاد و اندازه هاي پيست 

مساحت   )1)(متر(حريم ها  )متر(ابعاد
براي يك )مترمربع(كل

  )3(واحد

  موقعيت زمين

  ارتفاع  عرض  طول

مساحت 
  )مترمربع(

  رضيع  طولي

مساحت حريم 
  )مترمربع(

  

  95×50=4750  426  3  3  4324  )2(9  18/47  65/91  )1(ملي و بين المللي
  91×46=4186  401  3  3  3785  )2(9  18/43  65/87  )2(استاني و منطقه اي
  93×38=3610  410  3  3  3200  )2(9  72/34  16/92  )4(محله اي و تفريحي

 . متر پيش بيني شده است1 خط به عرض 6اين مجموعه با  -1

در باالي خم (متر ارتفاع مفيد از بلندترين كف3در محل پرش با نيزه و حداقل  متر 9حداقل  -2
 ).ها مسيردو

  ).5( متر پيش بيني شده است1ط به عرض  خ4اين مجموعه با  -3
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متر مي شود،كه دوندگان يك دور كامل 400و100،200مسابقات دو سرعت شامل مسافت هاي 
متراز پشت خط مستقيم ودر دو هاي 100 و 60استارت دردوهاي سرعت .پيست را نمي پيمايند

 متربراساس اختالف فواصل خطوط مختلف نسبت به هم محاسبه و بصورت پله اي 400 و200
. انجام مي شود،بنحوي كه كليه دوندگان در انتهاي مسير فاصلهاي مساوي را دويده باشند

ها ل گام وسرعت گامعامل طو مسابقات اين رشته به دو ساير مانند سرعت،هاي دو موفقيت در
                          دوهاي نيمه.استارت مهمترين عامل موفقيت دونده استرمهارت دعالوه براين ها.بستگي دارد
 در مسابقات المپيك.متر1500متر،و1000متر،800هاي متوسط عبارتندازدوهاي تمسافاستقامت در

 ومانع كوتاهمتر110 به دوشكل مانع بلنددردوهاي بامانع.شودمتربرگزارنمي1000مسابقات مسافت
تنظيم  پريدن باسرعت زياد،:كه عبارتنداز.چهار عامل دردوبامانع موثرند.متر تقسيم ميشود400در

سابقات دو بامانع درپيست انجام مي م.گامها،عبور ازموانع وهماهنگ كردن عوامل سه گانه فوق
متر بامانع كه در آن 3000دو .شودوهرشركت كننده بايددرسراسر مسابقه،درخط خود باقي بماند

زروي آب وجود دارد،شركت كنندگان مي توانند به هرشكلي كه مي خواهند اپرش 7 مانع و28
مانع وياحتي باقراردادن  ييپاروي لبه باالحتي بااستفاده ازدست،ياگذاردن يك.مانع بپرندازروي 
شكل صفحه بعد محل قرارگرفتن موانع در طول مسير .)4(كنند آنها عبورازبرباالي مانع  پا هردو

  . )11(را نشان مي دهد
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محل مانع چاله آب در داخل پيست قرار نمي گيرد، چراتوضيح اينكه در تصوير صفحه قبل 
  . متررا طي نمايند3000مسافت  ندگان دقيقااين است كه با در نظر گرفتن محل استارت دو

 براي مردان و زنان 4 × 800 و4 × 400 ،4 ×4،200 ×100مسابقات امدادي در رشته هاي 
 4 × 400 و4 ×100درمسابقات رسمي دو. فقط براي مردان برگزارمي شود4 ×1500ومسابقه

متري به نفر بعدي واگذار  20در تمام اين مسابقات باتوم امدادي در يك منطقه .متداول تر است
درمسابقات امدادي سرعت ، الزاما مجموع زمان حاصله، معادل مجموع  زمان هاي . مي شود

ترتيب دوندگان ومهارت در امر انتقال چوب نيز تاثير زيادي برزمان حاصله .اعضاي تيم نيست
وب نشان در شكل هاي صفحه بعد روش هاي قديم وجديد انتقال چ.در مسابقات امدادي دارد

  .داده شده است
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 و 3000مترواستقامت در مسافت هاي 1500 و 800مسابقات دو نيمه استقامت در مسافت هاي 
 195/42 متر و دو ماراتون در مسافت10000مسافت هاي طوالني . متربامانع انجام ميشود5000

                                            .)2(كيلومترنيزازمسابقاتي است كه در مسافت هاي طوالني برگزار مي شود
  از قبلكاره ارتفاع آن توسط ورزشك، رشته پرش ارتفاع ورزشكاربايدازروي مانع ويژهماده در

پا تا دف درپرش ارتفاع اين است كه بايكاولين ه.،باروشهاي مختلف عبورنمايدتعيين مي شود
ابجاكردن ميله مانع ياهروسيله اي جدومين هدف احتراز از.حدامكان پرش بلندتري راانجام دهد

هاي مختلفي  روش پرشبراي عبورازمانع.است كه براي نشان دادن ارتفاع پرش به كاررفته است
  كنندماننداسترادل كه قسمتهاي مختلف بدن يكي پس ازديگري ازروي مانع عبورمي .وجوددارد

خرين قسمت هاي بدن خصوصا بايد طوالني ترباشدتا از برخورد آ،پروازبنابراين نزديك به ميله
 درجه 45 تا 25(براي اين روش زاويه جمع تري  .جلوگيري شودپاي راهنما از روي ميله مانع 

م در روش پيچ غربي قسمت هاي مختلف بدن به طور ه.براي دورخيز استفاده مي شود)متغيير
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مايل از ودودورخيز كوتاه نگاه داشته مي شدر طول مانعمسيرپرواز.ن باالي مانع قرارمي گيردزما
 درجه 60 تا40پرش پيچ غربي بينمطابق معمول زاويه دورخيزدر.استمستقيم سودمندتررخيزدو

، يعني پرش كنندگان چپ پا.سمت پاي جهش صورت مي گيرددردوروش فوق دورخيزاز.است
 .سمت راست دورخيزمي نمايندقطع شرقي ازودر روشهاي قيچي و.كنندميسمت چپ دورخيزاز

 متروعرض آن 5رشطول چاله پ.شود درجه توصيه مي45 تا 25ورخيزبين  زاويه ددرروش قيچي
 30 خط پرش زاويه است كه در انتها تامحوطه اي  عبارت از،براي دورخيزفضاي .باشدمترمي4

 گام دويدن سنگين،اغلب بعدازدوتا سه گام راه رفتن سبك 9 تا 7دورخيزمعموال .سازددرجه مي
در صورت امكان،طول مسير . متراست20ودر برخي مسابقات 15 حداقل طول دورخيز.مي باشد
محوطه پرش ارتفاع . متراست02/4تامتر66/3پايه مانع پرش بين2صله بين فا. مترباشد25دورخيز

و ماسه مخلوط با خاك اره است  شامل محتويات چاله پرش. زيرسازي غيرارتجاعي نيازداردبه
 .)4(فاده شود سانتيمتراست30يا از ابر با ضخامت حداقل 
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شتاب گرفته ودر خالل قدم هاي دورخيز وطي مسافتي يه تدريج ده پرش طول ورزشكار بامادر
 خيز هثقل بدن را به جلورانده و سپس از روي تختآخربه منظورآماده شدن براي عمل خيز،مركز

از طول پرش . پرش بلند شده و سعي مي نمايد طوالني ترين پرش را انجام دهدبه طرف چاله 
نزديكترين نقطه اي كه هر يك از اعضاءبدن ورزشكار بازمين تماس پيدا كرده به طور عمودي 

مسافت . دقيقه انجام گيرد5/1اين حركات بايد در مدت زمان. شودتا نقطه خيز اندازه گيري مي
 متري از  تاسهتخته خيزبه فاصله يك. مترمي باشد22/1 متراست وعرض آن 50 تا40دورخيزبين

 متر بوده وفاصله خيزتا انتهاي چاله 7/2حداقل چاله عرض چاله پرش .رش قرارمي گيردچاله پ
حداكثرشيب مجاز درعرض .سطح چاله پرش باتخته خيزهمسطح است. مترباشد8/8نبايدكمتراز 

 اين. متر باشد10فاصله بين تخته خيز تا انتهاي چاله بايد حداقل . است01/0يا طول بانددورخيز
  دورخيزدراين ماده دارايمسير.ضخامت داردرسانتيمت 10مترعرض و سانتي20،مترطول22/1تخته

 انتهاي مسافت باشد،درمسطح بازمين مي تخته خيزكه به رنگ سفيدوه.كف غيرارتجاعي است
 درطرف ديگرتخته خيزنزديك چاله پرش،يك تخته باروكش پالستومين قرار.ميگيرددورخيزقرار

 متراز يكاين تخته بايد با فاصله .،مشخص گردددنشوي پادچارخطاان تاچنانچه ورزشكار دارد
آغشته به كه امكان نصب تخته خيز صورتيدر. نزديك ترين لبه منطقه فرود فاصله داشته باشد

بالفاصله پس از حدخيز و در جلو آن زمين يا با خاك نرم يا ماسه با زاويه پالستومين نباشدبايد
   .)5(درجه نسبت به سطح باند پوشانده شود30
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در پرش سه گام،مانند پرش طول اقدام و گام اول بايد به صورتي انجام گيردكه پرش كننده با 
همان پايي كه عمل خيزرا انجام داده بر روي زمين فرود آيدودرگام دوم بايد با پاي ديگر فرود 

طول پرش ازنظرمقررات پرش سه گام با.آيد،ضمن اين كه عمل پرش گام سوم راانجام مي دهد
.  مترعرض داردوطول آن نامحدود است22/1بانددورخيزپرش سه گام حداقل.مشابه استتقريبا

 متر كمتر نبايد 45صورتي كه فضا موجود باشداز  متركمتر باشدودر40حداقل طول باندنبايداز 
شيب كلي در عرض باند دورخيز و همچنين در جهت طول دويدن نبايد از .در نظر گرفته شود

محل خيز بايد به وسيله تخته در زمين جاسازي شودوهمطراز با سطح زمين و . باشد بيشتر01/0
 .اين ماده نيزمانندسايرپرشهابه يك كف غيرارتجاعي نيازدارد منطقه پرش.سطح منطقه فرودباشد

به منظورمطمئن شدن .محل خيزبايدبه وسيله يك تخته همتراز زمين منطقه فرودمشخص شود
ست كه همترازبودن سطح ماسه ياخاك اره منطقه فرودباسطح باندپرش ازاندازه هرپرش الزم ا

تخته پرش اين ماده در مسير طول با توجه به توان رقابت كنندگان .وتخته خيزدقيقاكنترل گردد
  :به ترتيب زير استقرار مي يابد

  متر11وزنان كمتر از  متر13مردانكمتر ازبراي بزرگساالن و مسابقات بين المللي در فاصله -1
  .نباشداز محوطه فرود

  . متري محوطه فرود10 تا 9براي رده هاي سني پائين تر در -2

  . متري محوطه فرود8 يا 7 سال در 14 تا 12 براي رقابت كنندگان -3

  



 

  

  
123 

  
اندازه ارتفاع مانع در شروع مسابقات .به كمك نيزه ازروي مانع مي پرد نيزه ورزشكارپرش بادر

كت كنندگان مي رسدودرشروع هردورجديدمقدارارتفاع مانع افزوده توسط داوران به اطالع شر
داكثر شيب ح.استرمت2آن  حداقل عرضبانددورخيزبراي پرش بانيزه نامحدود است و.مي شود

 5×5ابعاد منطقه فرود نبايد كمتر از . است01/0)هاي ارتفاع و وسه گام پرش(مجازاين باندمانند
يك جعبه ياچاله .باشد متربيشتر37/4 متركمترواز 30/4ايداز بفاصله بين پايه هاي مانع ن.باشدمتر

  .)5(پرش درانتهاي باندقرارمي گيرد
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اين كه  ازوپسيك حالت ثابت آغاز،ازشركت كننده بايدپرتاب ديسك رادرماده پرتاب ديسك 

 زمين خارج از بخشي از بدنش نبايدهيچ  آغاز نمود،راپرتاپ گرديدووارد دايره پرتاب ديسك 
سطح داخلي دايره بايد . متراست5/2قطرداخلي دايره پرتاب ديسك  .لمس نمايدرادايره پرتاب 

اين لبه بايد هم سطح زمين . سانتي مترپائين ترازلبه دايره پرتاب باشد2يكنواخت بوده به اندازه 
   . متر است70طول شعاع دايره پيست از مركز پرتاب حداكثر . خارج ازدايره پرتاب باشد
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وزنه بايداز . تاب كننده وزنه بايدپرتاب خودرا از يك حالت ثابت درداخل دايره شروع نمايدپر
ت پرتاب به خود زماني كه شركت كننده درداخل دايره حال.شانه وفقط بايكدست پرتاب شود

 آن نبايدپيش ازورزشكار.ميگيرد،وزنه بايدچانه را لمس كندويادرتماس كامالنزديك به آن باشد
اندازه گيري هرپرتاب بالفاصله پس از اثر .به زمين اصابت كنددايره پرتاب راترك كندكه وزنه 

محوطه دايره .اولين اصابت وزنه تالبه داخلي دايره ودرامتداداين نقطه به مركزدايره به عمل آيد
اين دايره محوطه پرتاب وزنه به صورت قطاعي با  مترمي باشد،ازمركز12/2پرتاب وزنه به قطر

 قوس محدودهدر جلوي دايره پرتاب ودر. متر در نظر گرفته شود20 درجه و به شعاع 65زاويه 
دايره پرتاب .كه لبه داخلي آن با لبه دايره مطابقت دارد.،چوب قوسي شكل قرار مي گيردپرتاب

بايد از نوارآهني،فوالدي و ياجنس مناسب ديگري كه سطح رويي آن همسطح زمين خارج از 
قسمت داخلي دايره نيز ممكن است از سيمان،اسفالت يا جنس محكم .شوددايره باشد،ساخته 

  تخته هاللي شكلي در،درجلوي نيمه قوس دايره پرتاب .ديگري كه لغزنده نباشدساخته شود
وعرض آن نيز بين  متر23/1 تا21/1زمين كارگذاشته مي شودكه سفيدرنگ بوده و طول آن بين

چمن و يا هرجنس مناسب  رود وزنه بايد از خاك كك،منطقه ف . سانتيمتر است6/11 تا 3/11
     .ديگري كه وزنه در آن اثر بگذارد،ساخته شود
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دايره پرتاب ديسك انجام مي شودوقوانين آن شبيه پرتاب ديسك مي  از ماده پرتاب چكش نيز
 در داخل يك حصار هشت ضلعي قرار مي گيردكه از يك  وديسكپرتاب كننده چكش .باشد

 درجه 60دوطرف دهانه طرف باز قفس با نقطه استقرار پرتاب كننده يك زاويه . استطرف باز
اين قسمت محافظت شده براي . متر طول دارد74/2يك از اضالع حصار هشت ضلعي هراست 

حداقل ارتفاع صفحات توردار كه . ايمني تماشاگران، داوران و ديگر شركت كنندگان مي باشد
ري قفس  سانتيمتر از تو60پايه هاي حصار به فاصله .تر كمتر باشد م4حصاررامي سازندنبايداز 

 وسيله يك رشته سيم نگهدارنده كه به زمين متصل شده اند،نوك بااليي پايه هابايدب.يردگقرارمي
پشت به وسيله گوني هاي شن پوشانده به منظورحفاظت بيشترپائين توري هابايداز.محكم گردند

 .)5(شوند
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 متر پيش بيني 35ولي معموال . متر متغيير است36 تا 33رتاب نيزه،طول باند بين براي محوطه پ

. متراز يك ديگر مشخص مي شود4باند پرتاب نيزه به وسيله دوخط موازي به فاصله .مي شود
تيمتر هم  سان7كه به شكل نواري به عرض . متراست8قوس پرتاب نيزه كماني ازدايره به شعاع 

 متر 5/1دردوانتهاي كمان به وسيله نواربارنگ خطوطي به طول .شود ميسطح زمين درنظرگرفته
قطاع پرتاب نيز به وسيله دو خط از مركز قوس پرتاب از .عمود بر خط موازي كشيده مي شود

 درجه و از محل برخورد دو خط موازي با قوس پرتاب شروع شده و به بيرون 28زاويه تقريبا 
 سانتيمتر عرض 5خطوط طرفين باند پرتاب .د متر باش90بايد فرودطول باند.قوس ادامه مي يابد

 7بايدداشته باشدوقوس پرتاب كماني از دايره است كه به شكل نواري ازچوب يافلز به عرض 
. سانتيمترهمسطح زمين قرار مي گيردويا ممكن است آن را با رنگ سفيد روي زمين رسم كرد

  .د ارائه شده استجزئيات كف محوطه پرتاب نيزه در شكل صفحه بع
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تخته استارت يكي ازتجهيزاتي است كه دردووميداني موردبهره برداري دونده قرار مي گيرد و 

متر، 100درشروع دوهاي  .موثراست بودن آن دركسب نتايج وثبت ركوردهاي جديد استاندارد
 4×440و متر 4×100 متربامانع ومرحله اول دو هاي 400 مترو 100 متر،همچنين 400 متر،200



 

  

  
129 

سريع ترين استارت درشرايطي امكان .شود سالني ازتخته استارت استفاده ميمتر60مترامدادي و
 درجه 120 درجه و پاي عقب را با زاويه 90پذيراست كه دونده،زاويه زانوي پاي جلورابازاويه

ه در كه دوندنحوه استقرار بلوك هاي استارت براي يك دونده بايد به گونه اي باشد .تنظيم كند
بلوك نزديك به خط شروع بايد در .پشت بلوك اختصاصي خود قرارگرفته و آن را تنظيم نمايد

 ساتيمتر عقب تر از 50 تا 40 سانتيمتري پشت خط قرارگيردو بلوك عقب بايد 45 تا 40فاصله 
  .بلوك جلو باشد

آن يكسان ليكن ساير مشخصات  مسابقات مختلف متفاوت است، درارتفاع موانع دوهاي بامانع 
اين تخته ها با رنگ هاي . سانتيمتر است7 متر و عرض تخته باالي موانع 20/1پهناي موانع.است

فاصله دو رنگ سياه  . سانتيمتر به تناوب رنگ آميزي مي شوند10سياه و سفيد هر يك به طول 
 .ست سانتيمتروازجنس فلزي ا3عرض پايه مانع. سانتيمترمي باشد5/22آن طرفين مانع تاانتهاي

اشكال موانع در زير ارائه شده .ر با ديگر موانع متفاوت استت هزارم3وانع براي دو مشخصات م
  .)6(ستا
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جنس پايه ممكن . سانتيمتري دارد10×10و ابعادي . متر است2./3ارتفاع پايه مانع پرش ارتفاع 
 متر متغيير 04/4 تا 66/3ه از رنگ پايه ها سفيد است و فاصله دو پاي.است از چوب يا فلز باشد

كه .متر است سانتي3 طول داردو عرض آن برابر متر02/4 تا 64/3چوب باالي پايه پرش .باشدمي
چوب باالي پايه به دو .ممكن است با مقطع سه پهلو يا گرد و از جنس چوب يا فلز تهيه گردد

اي پرش كنار پايه ه سانتيمتردر10 تا 5فاع سنج به عرض يك وسيله ارت.رنگ سياه و سفيداست
  .دكه به رنگ سفيد با صفحه مدرج استقرارمي گير

  
نيزه پرش با نيزه ممكن است از هر آلياژ و با هر طول و قطري ساخته شودولي سطح اصلي آن 

نيزه ممكن است داراي باندي باشد كه حداكثر از دو اليه چسبنده با ضخامت .بايد صاف باشد
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ا نيزه نيز ممكن است از هر آلياژي ساخته شوند پايه هاي مانع پرش ب.يك نواخت تشكيل گردد
 37/4 متركمتر و از 30/4فاصله بين اين پايه ها نبايداز .به شرط آنكه محكم و با مقاومت باشند

مانع پرش از جنس چوب يا فلز يا هر جنس مناسب ديگر به مقطع دايره مسطتيل .متربيشتر باشد
بدنه نيزه از فلز و .نه و قسمت نخ پيچ مي باشدنيزه شامل سه بخش سر،ت.يا مثلث تهيه مي شود

 بدنه بايدكامال صيقلي و يك.سرآن ازفلز نوك تيز كه محكم به بدنه وصل شده،ساخته مي شود
 ميليمتربه 8نخ پيچ درمحل مركزثقل نيزه به دور آن پيچيده مي شود،نبايد بيشتر از .نواخت باشد

. )10(قطر تنه بيفزايدوضخامت آن بايد يكنواخت باشد  

 جدول مشخصات نيزه استاندارد

 مشخصات مردان مردان
 وزن   گرم800   گرم600

 طول  متر70/2 تا 60/2  متر30/2 تا 20/2
330 تا  ميليمتر 330 تا  ميليمتر 250  طول سر فلزي 250

 طول از نوك نيزه تا مركز ثقل  متر06/1 تا 9/0  متر95/0 تا 08/0
25 تا  ميليمتر 30ا  ت ميليمتر 20  قطر تنه در ضخيم ترين قسمت 25

160 تا  ميليمتر 140  تا150  ميليمتر  طول قسمت نخ پيچ 150
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طول اين جعبه كه از كف داخلي آن اندازه گيري  .جعبه پرش با نيزه قبل از مانع قرار مي گيرد
 متر است كه به تدريج باريكتر مي شود ودر كف طرف6/0 متر و عرض آن در جلو 1مي شود،
طول اين جعبه در سطح زمين و گودي جعبه پرش كامال به تشكيل . متر مي رسد15/0ديگر به 

 سانتيمتر 20 درجه اي بستگي دارد كه با پايه و ديوار پهلويي زير زمين كه به ارتفاع 90زاويه 
جعبه تايد به گونه اي ساخته شود كه پهلوهاي خارجي كف شيبدار با صفحه .است،شيبدارباشد

درصورتي كه جعبه ازچوب ساخته شود،كف آن با ورقه . درجه بسازد120ي زاويه تقريبيانتهاي
.)6( ميليمتر پو شانده مي شود5/2  سانتيمتر و ضخامت80فلزي به طول   

 
درلبه آن ساختمان بدنه ديسك ازجنس چوب فشرده و يا فلزاست كه يك طوقه فلزي مدور   

ي مساوي وبدون هيچ كگونه برجستگي يا لبه هاي هاطرف ديسك داراي ساختمانهردو.قراردارد
ديسك  تدريج ازقوس طوقه تادايره اي كه درمركزيك خط مستقيم باطراف ديسك در.تيزميباشد

 سانتيمتراست وشعاع كلي ديسك 8/2 تا5/2شعاع دايره وسط ديسك .مي باشد،ضخيم مي شود
حداقل وزن ديسك براي مردان . سانتيمتراست2/18 تا 18 وبراي زنان 1/22 تا9/21براي مردان 

حداقل وزن قابل قبول :مشخصات ديسك عبارتند از.كيلوگرم مي باشد1براي زنان  كيلوگرم و2
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.  گرم1005تا1000 گرم،زنان 2005 تا 2000براي ثبت ركورد ومحدوده وزني آن براي مردان 
 .متر  ميلي182 تا 180زنان متر،  ميلي221 تا 219قطر خارجي حلقه فلزي ديسك براي مردان 

 .متر  ميلي 50تا  57زنان  صفحه فلزي يا محدوده مسطح مركزي ديسك براي مردان وقطر 
 39 تا 37 ميليمتر،زنان 46 تا 44ضخامت محدوده مسطح مركزي يا صفحه فلزي براي مردان 

  .)10( ميليمتر12براي مردان و زنان حداقل )ميليمتر از لبه6(ضخامت حلقه دور ديسك. ميليمتر

. ار ائه شده است زيرمشخصات ديسك در شكل  

  
سر فلزي، سيم و  :قسمت مجزا تشكيل مي شودكه عبارتنداز  3 چكش مخصوص اين رشته از

سرچكش از .  تجاوز نمي كند سانتيمتر2/11سرچكش كامالكروي است و قطر آن از . دستگيره
كه سرچكش را به دستگيره سيم اتصال .شود،ساخته ميفلزات ديگر كه ازبرنج نرمترنباشدآهن يا

 5/117اين سيم داراي طولي از .متصل مي كند،از فوالد فنري و به صورت تك رشته اي است
دستگيره از جنسي سخت و يك تكه . ميليمتركمترباشد3 سانتيمتر بوده وقطرآن نبايداز 5/121تا 

سانتيمتر  11 ميليمتروعرض آن 9ضخامت دستگيره .وبدون هيچ گونه محل اتصال اضافي است
پرتاب نيزه .  كيلو گرم است25/7 سانتيمتر كمتر بايد باشد و وزن آن 175طول چكش از .است
فلز فلزي است،ميله اصلي كه از چوب ياقسمت نوك آن كه .ازسه قسمت تشكيل شده استنيز

 .محل دردست گرفتن آن كه بوسيله نوار نخي درنقطه مركزآن پيچيده شده استتشكيل شده و
  .)6( متر مي باشد3/2 تا 2/2 متر و براي زنان 7/2 تا 6/2براي مردان بين طول نيزه 
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جنس آهن،آلياژ برنج و هر نوع وزنه بايد از .وزنه داراي شكل كامال كروي و سطح صاف است

مي  مجوف ساخته ويا آلياژ ديگري كه نرمتر از برنج باشدويا حتي از همين جنس به صورتفلز
سانتيمترو براي  13  تا11 مردانحداقل قطروزنه براي مسابقات.گرددشودوازسرب ياماده ديگرپر

 285/7، يا 265/7 تا 26/7 وزن آن براي مردان ممكن است  .نتيمترمي باشدا س11 تا 5/9 بانوان
                       . كيلوگرم باشد025/4 و يا 4،005/4كيلوگرم باشدوبراي بانوان ممكن است 

 و پيست هاي دور تادور يك زمين فوتبال يا محوطه انجام مسابقات ميداني بايد مطابق موارد
                                                                                      :زير ترسيم وپياده شوند  هايشكل

                                                                                                          .خط شروع و پايان-1
                     .قسمت آزاد در مسابقات با مسافت كوتاه براي كم كردن سرعت و ايستادن دوندگان-2
                                                                                    .با مانع متر110استارت دو -3
                                                     . متر با مانع و بي مانع در خطي مستقيم100استارت دو -4
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                                                                                     .متر در خط قوس2000استارت دو -5
                                                                                      .متر در خط قوس1000استارت دو -6
                                               .متر درخط قوس 800 متر و3800متر و 10000 و1200استارت دوهاي -7
                                                                .ر خط قوس متر د7500 متر و1500استارت دوهاي -8
                                            . متردرخط قوس3× 1000 متر1000 ، 50000 ، 3000استارت دوهاي -9

فاصله قرار گيري نفر اول تا هشتم در هر ( متر درخط قوس100 متر،800استارت دوهاي -10
                                                                                                   ).ر از يك مسابقهدو
فاصله قرار گيري نفر اول تا هفتم در هر (متر درخط قوس500 متر،4×400استارت دوهاي -11

                                                                                              ).متر5000دور از يك مسابقه
                                                                     . در خط قوس4×100 متر و 400استارت دوهاي - 12
                                                                                        . متر700 متر و300استارت دوهاي -13
                                                                                      . متر600 متر و 200استارت دوهاي -14
                                                                                                   . متر500استارت دو -15
                                                                               .اولين مانعمحل  متر با مانع 400دو -16
                                                                                .دومين مانعمحل  متر با مانع 400دو  -17
                                                               . متر با مانع محل سومين مانع400دو  -18
                                                                                 . متر با مانع محل چهارمين مانع400دو  -19
                                                                           .ع متر با مانع محل پنجمين مان400دو  -20
                                                                           . متر با مانع محل ششمين مانع400دو  -21
                                                                     . متر با مانع محل هفتمين مانع400دو  -22
                                                                              . متر با مانع محل هشتمين مانع400دو  -23
                                                                           . متر با مانع محل نهمين مانع400دو  -24
  . متر با مانع محل دهمين مانع400دو  -25

راي تنظيم  ب متر،400در )استارت پلكاني  ( مي گيرنددردوهايي كه استارت آنها درقوسها قرار 
 هركدام  به ترتيب،بقيهاولپس ازتعيين خط شروع نفرخطوط خارجي دوندگان  مسافت مساوي
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متراين فاصله 200در .نقطه مسابقه راآغاز مي كنندو از آن  مي شوندمستقرمتر40/7به فاصله 
  . متر مي باشد70/2

  

  



 

  

  
137 

  

  
در دوهاي استقامت معموال دوندگان مطابق شماي باال استقرار،وپس از استارت خودرا به خط 

      .اول مي رسانند
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صفحه محل انجام ورزش هاي ميداني و تعدادي از ورزش هاي دور يك زمين روباز در شكل 
  .)6(ئه شده است ارابعد

  
    -دووميدانيجانمايي استاديوم هاي 

 بايد،فوتبال دووميداني مانندهاي احداث استاديوممناسب براي اب محلجهت انتخ- احداثمحل
                                                                     : دقت داشت موقعيتهاي زير توجه و شرايط و به
زمين پيست دويدن و فضاي مواد ميداني و  داراي قابليت احداث بايد نظر  موردزمين:اندازهـ1

براي زمين هاي  هزارنفر100تا5بين(نظرچيان به تعدادموردنظربراي تماشاباگنجايش كافي ،چمن
وكليه فضاهاي جانبي نظير رختكن ) نفر براي سالن هاي سرپوشيده5000 تا 2000روبازومعادل 

ازجمله اين طرح ها مي تواند .داشته باشدوطرحهاي توسعه اي بعدي را....دوش،اداري،پاركينگ
                                                                         .خوابگاه يا هتل براي اردوها باشد
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ن وضعيت و موقعيت مكانهاي ورزشي عالوه بردرنظرگرفت:)انتخاب زمين ورزشگاه(ـ موقعيت1
نيز داراي دسترسي آسان براي )محلي( آب وهوا،از نظرموقعيت جغرافياي شهري نظيرجغرافيايي

 يا مراكزي كه نيازمند آرامش هستندمراكز عمومي پررفت وآمدوكناردربهره برداري بوده ونبايد
ست كه دركنارمراكز آموزشي ارجح آن اواحداث گردند..مجتمعهاي مسكوني وها،بيمارستاننظير

 معابرسهل الوصول  به الزمدسترسيساخته شوندوهاوپارك ها دانشگاههاو ننظيرمدارس،دبيرستا
 به هنگام تعيين .داشته باشند وسرويسهاي رفت وآمد عمومي راخيابانهاي اصليراههاوبزرگنظير

جهت باد،موقعيت خورشيددر بعد از ظهرها :محل استقرارميادين دو و ميداني،بايدبه نكاتي مانند
. ردفوق نبايدموجبات ناراحتي ورزشكاران وتماشاچيان رافراهم سازندهيچيك ازموا.توجه نمود

هرچندتاثيربادمخالف درورزشكاران واضح است،نبايدتاثيرآفتاب را نيز برورزشكاران دو ميداني 
                                                                                                     ).11(را ازنظر دور داشت

به نحوي باشد كه ازعوارض زمين براي طراحي و  بايد):تعيين محل احداث بنا( جانمايي بنا-2
در تكميل آن بهره گيري شود )ساخت وساز( ساخت نهايت استفاده شده و از عوامل مصنوعي
                                                             .وبه عواملي نظير آفتاب،باد و باران توجه گردد

جانمايي استاديوم،براساس مطالعات انجام شده درآزمايشگاههاي معتبردرموردآبهاي سطحي     -3
وآبراهها،گسلهاي زير زميني،پوشش گياهي،توان بالقوه خاك، نفوذپذيري و مكانيك خاك بايد 

 اثر فرو رفتن زمين تاازبروز مشكالت بعدي نظير رانش زمين،ايجاد اختالف سطح بر.انجام شود
.                                                                                          جلوگيري شود....و
   .)7( را داشته باشنددسترسي به پاركينگ و فضاهاي عموميايجاد،ياـ امكان 4

باتوجه  ،وفوتبالوجود زمين يداني به دليل مودواستاديوم هاي -دو وميدانيفضاهاي جانبي زمين 
امكانات متفاوتي موردنيازاست وفضاهابه وسعت واهميت ورزشگاه و تعداد تماشاچيان مسابقه،

                                                                                              :زير استكه بطوركامل،شامل موارد
انواع فضاي ويژه فعاليت خبرنگاران مجهزبه ( فضاي الزم براي تجهيزات ارتباطي،بخش اداري

ارباب ،داوران باكنفرانس براي مصاحبه ورزشكاران،مربيان،مديرانيل ارتباط جمعي وسالن وسا
 فضاي ، مجزابازيكنان،مربيان وداوران بطورهاي بهداشتي براي ، فضاي رختكن وسرويس) رسانه

ق هاي الزم براي اتا، متربا وسائل مربوطه18×60 به ابعادآماده شدن بازيكنانالزم براي تمرين و
 بوفه، ،قواي بازيكنانفضاي استراحت وتجديد،پينگل دوكنتر ومعاينات پزشكيكمكهاي اوليه و
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  اكثرفضاهاي فرهنگي تفريحي برايوي مختلف ها فروشگاه ،هاي بهداشتي تماشاچيان سرويس
جهت نگهداري تجهيزات پيست موانع وتشك فضاهاي انبارفروشي،،گيشه هاي بليط تماشاچيان

سيستم هاي گرمايشي و خنك كننده اغلب اين فضاهابايدبراي .)4(هاي ابري ويژه فرودورزشكار
   .)6(تعبيه شود

اين زيرا .  حائزاهميت استدو وميدانيدراستاديومهاي  جايگاه تماشاچيان   -جايگاه تماشاچيان

استاديوم هاي دو ظرفيت وگنجايش تماشاچيان .راواني راجذب مي نمايدتماشاچيان فنيزورزش 

 . بستگي دارد دوورزشبه نقش،موقعيت مكاني واهميت بازيها ودرصدجمعيت طرفدار وميداني

 در سطح دو و ميداني تماشاچيان مسابقات تعداد . هزار نفر متغيير است120 تا 5اين تعداد بين 

 هزار نفر و در سطح ملي و بين المللي 5 تا 2 منطقه حدود  ودرسطح استان وصدناحيه اي يك 

 . هزار نفر در نظر گرفته مي شود120 المپيك حدود جهاني وهزار نفرو درسطح10تا 5حداقل 

بنابراين   سكوهاي فوقاني جايگاه تماشاچيان است،هاآنجا كه بهترين مكان براي تماشاي بازي از

  دكه اولين رديف تماشاچيان نيزدرارتفاع مناسب از كفبه منظورتامين ديدمناسب توصيه ميشو

محل استقرارتماشاچيان درطرفين طولي و عرضي زمين مي تواند  .زمين بازي درنظر گرفته شود

  .نمونه هايي در زير ارائه مي شود.در فرم هاي مختلف طراحي گردد
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 دين تمريني معموالازنداردودر ميادرسطوح ناحيه ومحله ومكانهايي كه تماشاچي زيادي وجود
 هاي جديدمحل استقراردراستاندارد.)4(طرف زمين براي سكوهاي تماشاچيان استفاده مينماينديك

آسايش وراحتي  مي شود،زيرا نظرگرفتهتماشاچيان بايدمسقف باشدوبراي هرنفريك صندلي در
 همانند هانيز هاي استاديوم صندلي.توجه استنوان مشتريان فوتبال امروزه موردتماشاچيان به ع

 طراحان ومديران اماكن سعي دارندكوچكترميشوند،زيراتروها جمعصندليهاي هواپيمادرطول سال
سانتيمتر   84 سانتيمترودرامريكا 75با حداقل دراروپاصندليها.دهندي افرادبيشتري رادرفضاهاجا

ها مواردي اندازه صندليها و نيمكت. سانتيمتر است76حداقل اندازه توصيه شده وشوندطراحي مي
                            .)6(دهندراهرو،خروجي هاوتخليه اضطراري راتحت تاثيرقرارميچون ظرفيت،عرض 

وبايدبطور يكنواخت كندمسابقات تغييرمي روشنائي مناسب براي زمين بازي بسته به سطح شدت
 عي نيزاستفاده ميصورت نيازنورمصنوستفاده از نورطبيعي،دراهاعالوه بر دراستاديوم.تامين شود

 شود تامين مي گردد و نصب مي نورمصنوعي بااستفاده ازپروژكتورهايي كه درارتفاع باال.گردد
مقدارروشنايي براي تمرينات .)3(تابش مستقيم آن جلوگيري شودبايد باقراردادن پوشش هايي از 

ا تماشاچي  لوكس،براي مسابقات ب500 تا400 لوكس،براي مسابقات200واستفاده هاي تفريحي 
 1500 الي 000شدت نوردرحدود لوكس وبراي مسابقات باپوشش تلويزيوني به 900 الي 750

لذا سطوح ديوارها ، مسابقات دو و ميداني بايددر سكوت برگزار شودچون .)4( است نيازلوكس
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نياز ميزان دماي محيطي مورد .)3(به گونه اي طراحي شودكه ميزان صدا كاهش يابدوسقف بايد 
 مناسب در تابستان درجه 25 و در زمستان  درجه15حداقل   نيز ها ورزش اين پرداختن بهبراي
پيست هاو محوطه جداازنورپردازي .هاي روشن استفاده شودرنگدراستاديوم بهتراست از.)3(است

  تماشاچيان ومرورالزم است كليه قسمتهاي استاديوم ها،خصوصا محل عبورورزش هاي ميداني،

جداول شرائط محيطي مطلوب ومشخصات ديوارها و جدارهاو .برخوردارباشندازروشنايي الزم 

  .)6(يك پالن ازاستاديوم هاي فوتبال در صفحات بعد ارائه مي گردد
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  ميداني وشرايط محيطي مطلوب دو

  

  

  

 عوامل محيطي تعيين كننده
دما به 
درجه 
  سانتيگراد

  رطوبت

 به درصد
  روشنايي

  به لوكس
تمريني و   ميانگين  ميانگين

  تفريحي
  رقابتي

  نور طبيعي

 گيري و جهت

ميزان 
تعويض 

  هوا

ويژگي بازي 
از نظر 
  اكوستيك

25-15  45  200  
ولي براي پخش 500-400

  1500تاپ1000تلويزيوني

شمالي 

جنوبي و نور 

  غير مستقيم

 متر 85/0

مكعب 

هواي تازه 

در هر 

دقيقه بازاء 

هر نفر 

  بازيكن

بازي در 

  سكوت 
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   دو وميدانيمشخصات جدارهاي داخلي سالن

 جدارها

  كف محوطه بازي  ديوار  سقف
  خط كشي

  ويژگي  رنگ  ويژگي  رنگ
  عرض  ويژگي  رنگ

  به ميليمتر
  رنگ

روشن

پيش 
بيني 

حفاظ 
براي 
 چراغ ها

 

روشن

مسطح و 
بدون لبه، 
غير زبر و 
  نرم و

پايدار در 
برابر 
 ضربه

 هتير

بادوام و 
با م،مستحك

قابليت 
برجهندگي 

مناسب،با سختي 
 مقاوم مناسب،

دربرابر سرندگي 
مقاومت و با 
   مناسبنشست

 

50 
 سفيد
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كف پيست دو تركيب مناسبي از سختي با قابليت برجهندگي وبيشترين بازده و كمترين آسيب 
مصنوعي براي كف  هاي چوبي ياكف خاكي و همچنين پوشش . بايد باشدبراي پاي دوندگان

هاي دووميداني پيستآسيبهاي آني وآتي دوندگان دره لحاظ جلوگيري ازب.به كارمي رودها ستپي
 سالن قابل ساخت سه نوع فول، ساندويچ و اسپري در فضاهاي باز و داخلرموسوم به تارتان د
كه عمدتا هم به لحاظ صرفه اقتصادي و هم ميزان كارآيي و كاربري دونده و و اجرا مي باشند
استفاده بازيكنان  موارد .باشند ع پيست تارتان ساندويچ متداول مي مسابقات نوهمچنين طيف

 .مي باشد... برروي پيست تارتان وديگركفپوش هاي فضاي بازشامل دو،پرش،پرتاب بانيزه و
گاه با گرانول هاي پلي پلي يورتان كه گهاليه هاي االستومر دارايهاي مدرن دو،اساسا پيست

كه ريزه هاي نمودتوجه درهنگام اجرابايد(باشندبرروي بسترجامدميستيك ريزه هاي اليورتان يا
مهمترين ويژگي اين مسيرها .)هاي فرسوده آسياب شده باشند نه الستيك و الستيك ازجنس نو
درپاسخ به ميزان مطلوب .تغييرفرم تحت فشار استآنها يعني ميزان برگشت ازميزان برجهندگي 
نرم باشد،انرژي دوندگان توسط  م ميشوداگرپيست بيش ازحدبراي دونده،اعال برجهندگي مسير

واگر پيست بيش ازحد سفت باشد،دوندگان استقامت از آسيب .پيست جذب و به هدر مي رود
ضخامت كلي اين اليه هامعموال .هاي ناشي از ضربات بيش ازحد به پاهايشان رنج خواهند برد

 هاي سريع و كرنش حداقل پا ساخته مي پيست هاي جديد عمدتا براي زمان. ميليمتر است13
 بعد جزئيات صفحهدرتصوير. )9(كنندميشود،كه براي دوندگان استقامت خستگي بي موردايجاد

   .شود وميداني نشان داده مي دو وتارتانيك نمونه كف خاكي
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   ورزشهاي رشته  دو و ميدانيوها  و ابعاد زمين اندازه

نوع 
 مكان 

چگونگي 
  مكان 

  لليالم ملي و بين  اي استاني و منطقه  باشگاهي   عمومي–تفريحي 

پرش طول، 
 گانه  پرش سه

  40×22/1: محل دو

  6×75: چاله فرود

  40×22/1: محل دو

 6×75: چاله فرود

  40×22/1: محل دو

 6×75: چاله فرود

  40×22/1: محل دو

 6×75: چاله فرود

پرتا ب 
  ديسك 

دايره بتوني به  : محل ورزشكار
 متر با فضاي بيش از 5/2قطر 

   درجه40

ره بتوني داي: محل ورزشكار
 متر با فضاي 5/2به  قطر 

   درجه40بيش از 

دايره : محل ورزشكار
 متر با 5/2بتوني به  قطر 
   درجه40فضاي بيش از 

دايره : محل ورزشكار
 متر با 5/2بتوني به  قطر 
   درجه40فضاي بيش از 

 پرتاب چكش 

  دايره بتوني: محل ورزشكار

 متر با فضاي 135/2به قطر 
   درجه40پيشين 

  دايره بتوني:  ورزشكارمحل

 متر با فضاي 135/2به قطر 
   درجه40پيشين 

دايره : محل ورزشكار
  بتوني

 متر با 135/2به قطر 
   درجه40فضاي پيشين 

دايره : محل ورزشكار
  بتوني

 متر با 135/2به قطر 
   درجه40فضاي پيشين 

   متر4حل دو عرض م   متر4محل دو عرض    متر4محل دو عرض    متر 4محل دو عرض   پرتاب نيزه 
  پرتاب وزنه 

  دايره بتوني : محل ورزشكار

 متر با فضاي 135/2به قطر 
   درجه 40پيشين 

 دايره بتوني : محل ورزشكار

 متر با فضاي 135/2به قطر 
   درجه40پيشين 

دايره : محل ورزشكار
  بتوني 

 متر با 135/2به قطر 
   درجه40فضاي پيشين 

دايره : محل ورزشكار
  بتوني 

 متر با 135/2طر به ق
   درجه40فضاي پيشين 

با شعاع : قطاع جلو محل پرش  پرش ارتفاع 
   متر24/15-3/21

 با ارتفاع 5 ×5/2: محل فرود
8/0  

  

  

با : قطاع جلو محل پرش
   متر 3/21- 24/15شعاع 

 با ارتفاع 5 ×5/2: محل فرود
8/0  

  

با : قطاع جلو محل پرش
   متر 3/21- 24/15شعاع 

با  5 ×5/2: محل فرود
  8/0ارتفاع 

  

  

با : قطاع جلو محل پرش
   متر 3/21- 24/15شعاع 

 با 5 ×5/2: محل فرود
  8/0ارتفاع 

  

  

  سالني

 پرش با نيزه  

  1/38×22/1: محل دو

  5×66/3-5: چاله فرود

   متر 46/0- 92/0: ارتفاع

  1/38×22/1: محل دو

  5×66/3-5: چاله فرود

  متر 46/0- 92/0: ارتفاع

  1/38×22/1: محل دو

  5×66/3-5: چاله فرود

  متر46/0- 92/0: ارتفاع

  1/38×22/1: محل دو

  5×66/3-5: چاله فرود

  متر46/0- 92/0: ارتفاع
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  و ميداني سالني   و ابعاد ورزشهاي رشته  دو اندازه

نوع 
مكان  

چگونگي 
  مكان 

 –تفريحي 

  عمومي
  باشگاهي

استاني و 

  اي منطقه

ملي و 

  المللي بين

  اندازه زمين اصلي  سالني

  سالن بزرگ

  سالن كوچك

   خطه4 متر 200

محل تمريني 
  اي منطقه

سرعت و با  متر60
  ) خطه6(مانع

33/32×37/36  

27/26×33/32  

18/43×65/87  

33×82  

8/98×8/96  

33/32×37/36  

27/26×33/32  

18/43×65/87  

33×82  

8/98×8/96  

33/32×37/36  

27/26×33/32  

18/43×65/87  

33×82  

8/98×8/96  

33/32×37/36  

27/26×33/32  

18/43×65/87  

33×82  

8/98×8/96  

پرش طول و سه   
  گام

75/4×61-52  75/4×61-52  75/4×61-52  75/4×61-52  

: ارتفاع 48-53×8-10  پرش با نيزه  
9-6/7  

  5/4:  ارتفاع20×30

  6/7-9: ارتفاع 53-48×10-8

  5/4:  ارتفاع20×30

-9: ع ارتفا53-48×10-8
6/7  

  5/4:  ارتفاع20×30

ارتفاع 53-48×10-8
 :9-6/7  

  5/4:  ارتفاع20×30
: قطاع جلو محل پرش  پرش ارتفاع  

 3/21-24/15با شعاع 
  متر

 با 5 ×5/2: محل فرود
  8/0ارتفاع 

با شعاع : قطاع جلو محل پرش
   متر24/15-3/21

 با ارتفاع 5 ×5/2: محل فرود
8/0  

با : قطاع جلو محل پرش
   متر3/21-24/15شعاع 

 با 5 ×5/2: محل فرود
  8/0ارتفاع 

قطاع جلو محل 
با شعاع : پرش

   متر24/15-3/21

 5 ×5/2: محل فرود
  8/0با ارتفاع 

  12×9  12×9  12×9  12×9  هاي پرتابي رشته  
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دو ماراتن   
خصوصيات پيست 

   متر400

   كيلومتر195/42

 4/157: درازاي بيضي 
  متر

   متر73: عرض بيضي

  ):ها وشهگ(شعاع منحني 

   متر5/36

  

   كيلومتر195/42

   متر4/157: درازاي بيضي 

   متر73: عرض بيضي

  ):ها گوشه(شعاع منحني 

   متر5/36

   كيلومتر195/42

   متر4/157: درازاي بيضي 

   متر73: عرض بيضي

  ):ها گوشه(شعاع منحني 

   متر5/36

  

   كيلومتر195/42

: درازاي بيضي 
   متر4/157

   متر73: عرض بيضي

نحني شعاع م
  ):ها گوشه(

   متر5/36

  

  

  - ميداني وايمني در دو

  . حتما بايد ازكفش ولباس مناسب براي مواد مختلف دو وميداني استفاده نمود-1

  .استانداردبهره برداري شود)خصوصاتشك هاي ايمني(ازلوازم وتجهيزات-2

  .پيست هاي خاكي قبل از بهره برداري با گوني كشي آماده گردد-3

  .فتن هر وسيله يا موانع در مسيرهاي دو و دورخيزاجتناب گرددازقرار گر-4

در پيست هاي تارتان از استفاده تجهيزات تيز وبرنده ويا كشيدن اجسام سنگين كه باعث -5
  .آسيب ديدن آن مي گردد، خودداري شود

  .بدون داشتن مهارت هاي مواد مختلف از پرداختن به آنها خودداري شود-6

  .گي هاي جسماني تخصصي از تمرينات سنگين خودداري شودبدون داشتن آماد-7

،تا از حضور  قرارگيرندتمام نوآموزان قبل از پرداختن به آموزش حتما مورد بررسي پزشكي-8
  .افراد بيماروخصوصا بيماران قلبي درفعاليت هاي سنگين دو وميداني جلوگيري شود
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ااز بروز آسيب هاي ناشي از برخورد درچيدن موانع دوها و پرشها دقت كافي به عمل آيد،ت-9
  .ياسقوط آنها براي ورزشكاران جلوگيري شود

  . ازموانع معيوب وناسالم استفاده نشود-10

اي تيز چاله فرود،شن وماسه داخل آن را بيل زدو از سنگ و تراشه هبايدقبل ازاستفاده از  -11
  . با شن كش صاف نمود وياپاك كرد همچنين بايستي درضمن استفاده نيزبه دفعات،بيل زد

  . دورخيز ، بخصوص در محلهاي جهش ، اهميت زيادي دارديسالم بودن تمام محوطه ها -12
شني كه يك محوطه فرود  مبتديان ودر موردتمرينات مقدماتي،تر، براي ورزشكاران جوان -13

 براي تواند به خوبي براي پرش ارتفاع وپرش با نيزه ، فقطمي به خوبي بيل زده شده باشد،
در روشهايي كه پرش كننده روي پاهاي خود . از موانع كوتاه ،مورداستفاده قرار گيرد عبور

  .فرود مي آيد ، محوطه شني مطمئن وقابل قبول است 
از سقوط  تابه يكديگربسته شوند ها بايستي تشك هاي ابري مجزا، روي تشك براي فرود -14

 آنچنان ضخيم وپر باشند كه از برخورد تخته تشك جلوگيري شود وبايستيورزشكاربين دو
  .بازمين جلوگيري شود 

بايستي فقط ازميله هاي مانعي باقطع دايره اي ياميله هاي مانع كشي قابل انعطاف استفاده  -15
  .)8(نمود
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  -ميداني منابع و ماخذ دو و

  

  http://fa.wikipedia.orgبرگرفته از سايت               .دانشنامه آزاد ويكي پديا-1

  .فدراسيون دووميدانيقوانين و مقررات -2

   www.magiran.com                                                   :برگرفته از سايت -3

                       www.parssport.ir                                                     :برگرفته از سايت -4

  .1374– 132-2 نشريه - سازمان برنامه و بودجه-ي ورزشگاه هاي كشور موازين فن-5

  .1374– 132-3 نشريه - سازمان برنامه و بودجه-موازين فني ورزشگاه هاي كشور -6

انتشارات دانشگاه -.....ترجمه دكتر حسن اسدي و - گيل فرد-مديريت اماكن ورزشي -7
                            .1388-تهران

                          http://hoseinzare.blogfa.com       :                       فته از سايتبرگر-8

انتشارات –... ترجمه مهندس پيمان طهماسبي و-مايك جنكينز-مواد در تجهيزات ورزشي-9
  .1386دستان 

تشارات وزارت ارشاد سازمان چاپ و ان-... و وتاليف بيژن شادمهرترجمه – دو وميداني -10
  .1381-اسالمي

سازمان -ترجمه بيژن شادمهر-داني انگلستاناطالعات عمومي دو وميداني انجمن دو ومي-11
  .1379-چاپ و انتشارات وزارت ارشاد


