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تاریخ پذیرش94/1/31 :

چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی استخرهای سرپوشیده استان گیالن و مقایسه
آن با استانداردهای موجود جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت استخرهای فعال استان بود.
روششناسی :پژوهش حاضر توصیفی بوده و از مجموع  29استخر سرپوشیده استان گیالن  21استخر
فعال موردمطالعه قرار گرفت .برای جمعآوری دادههای پژوهش از چکلیست محقق ساختهای شامل 116
گویه استفاده شد .از روشهای آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آزمون تی یک نمونهای برای آزمون
فرضیههای تحقیق در سطح معناداری  P ≥ 0/05استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد وضعیت ایمنی و بهداشت سرویسهای بهداشتی و نیز بهداشت رختکن و دوش و
محوطه داخلی استخرها نزدیک به استاندارد و به طور معنیداری بیشتر از مقدار متوسط بود ( .)p<0/05از
سوی دیگر ،وضعیت ایمنی رختکن و دوشها ،محوطه داخلی ،امکانات معلولین و نیز وسایل ایمنی و نجات
به طور معنیداری از مقدار متوسط کمتر بوده ( )p<0/05و با استانداردهای موجود متناسب نبودند.
نتیجهگیری :د ر مجموع وضعیت بهداشتی ،ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیالن
نسبت به استانداردهای ملی و بینالمللی اختالف زیادی داشتند و امید است با توجه بیشتر مسئولین و حل
مشکالت موجود ،استخرهای استان از وضعیت بهداشتی و ایمنی مطلوبتری برخوردار شوند.
واژههای کلیدی :استخر ،استاندارد ،بهداشت ،ایمنی ،نیروی انسانی
 .1استادیار دانشگاه گیالن
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرمان
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولshafieeshahram@gmail.com :
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مقدمه
اجرای مطلوب برنامههای ورزشی و فعالیت
بدنی مستلزم فراهم آوردن مجموعهای از
شرایط و امکانات همچون فضاها ،تجهیزات و
وسایل استانداردی است که بر اساس معیارهای
ملی و بینالمللی و قوانین مصوب
فدراسیونهای ورزشی در هر رشته طراحی شده
باشد .بهعالوه ،کلید توسعه فعالیت بدنی و
ورزش در گرو استفاده صحیح از امکانات موجود
و توسعه کمی و کیفی این امکانات با توجه به
استانداردهای جهانی است (عروف زاد.)1383 ،
با توجه به افزایش جمعیت و نیاز آنان به
سالمتی (جسمانی و روانی) و تفریح و همین-
طور برگزاری مسابقات ورزشی ،منطقهای ،ملی
و بینالمللی در رشتههای مختلف ورزشی ،لزوم
توجه به ابعاد مختلف برنامههای مرتبط با
فعالیتهای ورزشی از جمله ایجاد تأسیسات
ورزشی مناسب و استاندارد را دوچندان میسازد
(سهرابی و همکاران)1390 ،؛ بنابراین ،برای
افزایش سالمت جسمانی افراد جامعه و از بین
بردن مشکالت روانی و اجتماعی آنها و تحقق
اهداف تربیتبدنی ،دستاندرکاران سازمانهای
ورزشی ،مسئولیت خطیری در ایجاد فضاهای
ورزشی متناسب با استانداردهای ملی و
بینالمللی بر عهده دارند (صالح زاده.)1381 ،
با توجه به عالقه مردم به ورزشهای آبی ،روزانه
تعداد زیادی از افراد جامعه در استخرها حضور
پیدا کرده و به فعالیت در این مکان ورزشی
میپردازند .عدم ایمنی و بهداشت نامناسب این
استخرها میتواند عامل بازدارندهای جهت حضور
افراد در آنها باشد ،بنابراین شناسایی عوامل

خطرزا 1و بر طرف کردن آنها در زمینه
بهداشتی و ایمنی ،میتواند عالوه بر جلوگیری از
بروز حوادث و بیماریها افزایش حضور و
مشارکت افراد در این محیطها را در پی داشته
باشد (فارسی و همکاران .)1386 ،توجه به
مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی
و بهبود آن میتواند منجر به ارتقای سطح کمی
و کیفی عملکردهای ورزشی و جذابیت رقابتها
و فعالیتهای تفریحی و آموزشی گردد .از سوی
دیگر ،عدم توجه به وضعیت ایمنی اماکن ورزشی
موجب بروز حوادثی برای کاربران این اماکن
خواهد شد .علیرغم اهمیت بسیار زیاد مباحث
ایمنی و بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی،
هرساله حوادث ناگواری در اماکن ورزشی ایران
به دلیل عدم رعایت شاخصهای ایمنی و
بهداشت مشاهده میشود .به عقیده حسنزاده و
جعفری ( )1387و الهی ( )1383ساالنه
میلیاردها ریال صرف ساخت اماکن ورزشی
جدید یا تجهیز اماکن ورزشی قدیمی میشود اما
به نظر میرسد مسئلهای که کمتر مورد توجه
قرار گرفته ،وجود فرایندهای کنترلی مناسب و
متعاقب آن رعایت استانداردهای معین در مورد
اماکن و فضاهای ورزشی است .برخی از
پژوهشگران نیز وضعیت ایمنی و بهداشت
استخرهای شنا را بررسی کرده نتایج متفاوتی را
گزارش کردهاند .زکزلوسکی )1994( 2با بررسی
استخرهای شنای لهستان به این نتیجه رسید
که پارامترهای مورد مطالعه (کلر آزاد ،PH ،دما
و کدورت آب) با استانداردهای موجود تفاوت
کمی داشته و در حد استاندارد هستند

1. Risky
2. Czeczelewski
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(زکزلوسکی .)1994 ،در مقابل رابی و همکاران
( )2007در مطالعهای بر روی استخرهای
عمومی شهر عمان نشان دادند که نتایج
آزمایشهای میکروبی و دیگر مشخصههای
فیزیکی و شیمیایی آب استخرها در مقایسه با
استانداردها نامطلوب است (رابی و همکاران،
 .)2007اقبالی ( )1383گزارش کرد که به طور
کلی شرایط بهداشتی استخرهای سرپوشیده
شهر تهران با استانداردها مطابقت ندارد و برای
بهبود وضعیت بهداشتی این استخرها ،نظارت بر
امور بهداشتی و تربیت تکنسین ماهر نگهداری
آب ضروری است (اقبالی .)1383 ،این محقق
همچنین وضعیت ایمنی استخرهای مورد مطالعه
را نسبتاً متناسب با استانداردهای موجود اعالم
کرد (اقبالی .)1383 ،نتایج مطالعات راستی و
همکاران ( )1390در بررسی آلودگیهای انگلی،
قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخر-
های سرپوشیده شهر کاشان نشان داد که اگرچه
تمام استخرهای مورد مطالعه فاقد آلودگیهای
انگلی و آمیبی بودند ولی میزان آلودگی قارچی
در این استخرها نسبتاً باال بود که علت آن را
پایین بودن غلظت کلر باقیمانده ،ناقص بودن
سیستم تصفیه آب و باال بودن دمای آب گزارش
کردند (راستی و همکاران .)1390 ،همچنین،
اکثر استخرهای مورد مطالعه در پژوهش نقاب و
همکاران ( )1383آلوده به اجرام میکروبی
گزارش شد (نقاب و همکاران .)1383 ،جابری و
همکاران ( )1388با مقایسه وضعیت بهداشتی
استخرهای سرپوشیده و روباز شهر مشهد به این
نتیجه رسیدند که استخرهای روباز وضعیت
بهداشتی مناسبتری نسبت به استخرهای

1. Rabi et al.

سرپوشیده دارند (جابری و همکاران.)1388 ،
هن و همکاران )2008( 2نیز در پژوهش خود
نشان دادند که وقوع آسیب در استخرهای
سرپوشیده بیشتر از استخرهای روباز بود ،در
نتیجه برای جلوگیری از بروز حوادث در این
استخرهای شنا باید ایمنی آنها افزایش یابد
(هن و همکاران.)2008 ،
پارکز )1998( 3معتقد است مدیران اماکن و
تأسیسات ورزشی باید با وظیفه قانونی مراقبت از
تماشاگران ،بازیکنان و سایر افراد حاضر در این
اماکن آشنا باشند .بیاطالعی از عوامل خطرساز
در فضای ورزشی هیچگاه توجیهی برای تبرئه از
مسئولیت سنگینی که بر عهده مدیران و
برگزارکنندگان ورزش نهاده شده است ،نخواهد
بود (فارسی و همکاران .)1386 ،با توجه به رشد
ساخت و ساز اماکن ورزشی جدید در استان
گیالن ،مسئوالن باید اماکنی احداث نمایند که
مطابق استانداردهای بینالمللی باشد؛ لذا تحقیق
حاضر در جهت گردآوری اطالعات پایه در
خصوص کیفیت و کمیت استخرهای سرپوشیده
شنا در سطح استان گیالن و مقایسه آن با
استانداردهای ملی و بینالمللی صورت پذیرفت
تا از این طریق نقاط ضعف و قوت این استخرها
از لحاظ ایمنی و بهداشت شناساییشده و زمینه
برنامهریزیهای آینده جهت استفاده مطمئن از
این اماکن ورزشی فراهم شود .هرچند به نظر
میرسد پژوهشهایی در این زمینه در شهرها و
استانهای دیگر ایران انجام شده باشد اما باید

2. Hon et al.
3. Parkz
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توجه داشت که نتایج تحقیقات صورت گرفته در
این شهرها و استانها قابلتعمیم به شهرها و
مناطق جغرافیایی دیگر نبوده و انجام این نوع
تحقیقات در مناطق مختلف کشور اقتضای عملی
وجود دارد .همچنین با توجه به مسئله گذشت
زمان و تأثیر سوء آن بر کیفیت ساختمانها و
بناهای و تجهیزات ورزشی و بهویژه استخرهای
شنا ،ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت
استخرهای شنا در بازههای زمانی مختلف جهت
شناسایی نقاط ضعف موجود ضروری به نظر
میرسد .شناسایی نقاط ضعف و قوت استخرهای
شنای استان گیالن از منظر بهداشت و ایمنی،
به دستاندرکاران و مدیران ورزش این استان
کمک خواهد کرد با برطرف کردن نقاط ضعف
شناساییشده ،وضعیت ایمنی و بهداشت این
استخرها را بهبود بخشند که پیامد آن جلوگیری
از وقوع حوادث ناگوار و بیماریهای مختلف در
این استخرها و فراهم نمودن زمینههای حضور
هر چه بیشتر افراد در این محیطهای ورزشی
خواهد بود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی است و در آن وضعیت
ایمنی و بهداشت استخرهای سرپوشیده استان
گیالن با استانداردهای ملی و بینالمللی مقایسه
شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل
کلیهی استخرهای سرپوشیده استان گیالن (29
استخر) بود که از بین آنها  21استخر فعال و
قابل بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند .برای
جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش در بخش
ایمنی و بهداشت استخرها و همچنین اطالعات
نیروی انسانی آنها از چک لیست
محققساختهای مشتمل بر  116گویه در مقیاس

لیکرت پنج گزینهای (کامالً نامناسب= 1تا کام ً
ال
مناسب = )5استفاده شد .روایی صوری و
محتوایی چکلیست از طریق تکنیک دلفی با
شرکت  20نفر از افراد خبره (اساتید مدیریت
ورزشی و مدیران و دستاندرکاران استخرهای
شنا در استان گیالن) تعیین گردید .دادههای
جمعآوریشده با توجه به شاخصهای آمار
توصیفی تحلیل و نتایج آنها در قالب جداول
توزیع فراوانی گزارش شد .توزیع دادهها با
1
استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بررسی و با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،از
آزمون آماری تی یک نمونهای برای آزمون
فرضیههای تحقیق در سطح معنیداری
 P≥0/05استفاده شد .2برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  18استفاده
شد.
یافتههای پژوهش
با توجه به ارتباط کمیت و کیفیت نیروی انسانی
شاغل در استخرها اعم از مدیران ،ناجیان و سایر
کارکنان با وضعیت ایمنی و بهداشت استخرها،
وضعیت نیروی انسانی شاغل در استخرهای
سرپوشیده استان گیالن در برخی متغیرها
اندازهگیری شد که نتایج آن در جداول  1تا 3
گزارششده است.

1. Kolmogorov- Smirnov Test
 .2در مقایسه وضعیت استخرهای استان گیالن با استانداردها،
حداکثر توان استخرهای سرپوشیده با حداقل استانداردهای الزم
برای استخرهای سرپوشیده در نظر گرفته شده است؛ به عبارت
دیگر سقف توانمندیهای استخرهای سرپوشیده استان گیالن با
کف استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه شده است.
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جدول  .1وضعیت ناجیان غریق در استخرهای استان گیالن
منجیان غریق
سر ناجی
تناسب ناجیان غریق با توجه به ابعاد استخر (آقایان)
تناسب ناجیان غریق با توجه به ابعاد استخر (خانمها)

بر اساس دادههای مندرج در جدول  ،1در 17
استخر از  21استخر مورد مطالعه در استان
گیالن سر ناجی وجود داشته اما چهار استخر
دیگر سرناجی نداشتهاند .در  13مورد از
استخرهای آقایان (سانسهای مربوط به آقایان)
تعداد ناجیان غریق با ابعاد استخر متناسب بوده

وضعیت

فراوانی

درصد

دارد

17

80/95

ندارد

4

19/05

مناسب

13

61/91

نامناسب

8

38/09

مناسب

14

66/67

نامناسب

7

33/33

اما در هشت استخر این وضعیت نامتناسب بود.
همچنین ،در  14مورد از استخرهای بانوان
(سانسهای مربوط به بانوان) تعداد ناجیان غریق
با ابعاد استخر متناسب بوده اما در هفت استخر
دیگر این تناسب وجود نداشت (جدول .)1

جدول  .2توزیع وضعیت رشته و مدرک تحصیلی مدیران
متغیر
رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

وضعیت

فراوانی

درصد

تربیتبدنی

12

57/14

غیر تربیتبدنی

9

42/86

مجموع

21

100

دیپلم و فوق دیپلم

5

23/80

لیسانس

13

61/91

فوقلیسانس و باالتر

3

14/29

مجموع

21

100

دادههای جدول  2نشان میدهد از مجموع 21
نفر مدیر استخر  12مدیر دانشآموخته رشته
تربیتبدنی و علوم ورزشی و  9مدیر دیگر
دانشآموخته سایر رشتههای تحصیلی بودهاند .از

نظر سطح تحصیالت نیز بیشتر این مدیران
(حدود  62درصد) مدرک تحصیلی لیسانس
داشته و فقط  3نفر از آنها تحصیالت
فوقلیسانس و باالتر داشتهاند (جدول .)2
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جدول  .3توزیع مسئولین فنی و مدیران استخرها بر اساس شرکت در دورههای آموزشی
نوع نیروی انسانی

شرکت در دوره تخصصی

فراوانی

درصد

بله

3

14/29

خیر

18

85/71

مجموع

21

100

بله

3

14/28

خیر

12

57/14

مسئول فنی ندارد

6

28/57

مجموع

21

100

مدیران

مسئولین فنی

با توجه به اطالعات جدول  3فقط سه نفر از
مدیران و نیز سه نفر از مسئولین فنی
استخرهای مورد مطالعه در دورههای آموزشی
نگهداری و تصفیه آب و کار با مواد شیمیایی
شرکت کردهاند .قابل ذکر است که شش استخر
از  21استخر مورد مطالعه استان گیالن مسئول
فنی نداشتند.
در بخش دیگر این پژوهش برخی از شاخصهای

و بنابراین وضعیت بهداشت در سرویسهای

ایمنی و بهداشت استخرهای مورد مطالعه با

بهداشتی در حد متوسط (نسبتاً مناسب) بود.

استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت

سایر نتایج نشان داد میزان کلر آب ،شست و

که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.

شوی معکوس فیلترها در هفته ،تعداد دفعات

نتایج آزمون تی یک نمونهای مندرج در جدول 4

جاروب در هفته ،تعداد دفعات باکتریولوژی در

نشان میدهد که امتیاز بخش بهداشت رختکن

ماه ،دفعات کنترل درجه حرارت آب در روز و

و دوشها ،بهداشت محوطه داخلی و نیز امتیاز

میزان  PHآب در استخرهای مورد مطالعه به

ایمنی سرویسهای بهداشتی به طور معنیداری

طور معنیداری کمتر از حد استاندارد است

بیشتر از مقدار متوسط (ارزش تی) بوده

( )p<0/05و وضعیت در این حوزهها نامناسب

( )p<0/05و شرایط بهداشتی و ایمنی در این

ارزیابی میشود.

بخشها نسبتاً مناسب است .از سوی دیگر،
امتیاز متغیرهای ایمنی رختکن و دوشها،

ایمنی محوطه داخلی ،امکانات معلولین و نیز
وسایل ایمنی و نجات نیز به طور معنیداری
کمتر از مقدار متوسط (ارزش تی) بوده و
وضعیت ایمنی این بخشها نامناسب بود.
بین امتیاز بهداشت سرویسهای بهداشتی
با مقدار متوسط تفاوت معنیداری مشاهده نشد
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جدول  .4نتایج آزمون تی یک نمونهای جهت مقایسه میانگین متغیرها با استاندارد
متغیر

انحراف استاندارد ±
میانگین

مقدار t

Test
value

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

بهداشت سرویسهای بهداشتی

3/77±0/718

1/731

3/5

20

0/099

بهداشت رختکن و دوشها

4/28±0/61

5/899

3/5

20

0/001

بهداشت محوطه داخلی

4/62±0/492

10/456

3/5

20

0/001

ایمنی سرویسهای بهداشتی

4/238±0/619

5/457

3/5

20

0/001

ایمنی رختکن و دوشها

2/684±0/203

-18/324

3/5

20

0/001

ایمنی محوطه داخلی

3/107±0/292

-6/139

3/5

20

0/001

میزان کلر آب (بر حسب )ppm

1/685±0/486

-2/963

2

20

0/008

7/176±0/133

-7/665

7/4

20

0/001

میزان  PHآب
میزان درجه حرارت آب (سانتی-
گراد)
تعداد دفعات کنترل درجه حرارت
آب در روز

27/238±0/768

-1/562

27/5

20

0/134

1/14±0/358

-23/73

3

20

0/001

تعداد دفعات جاروب در هفته

3/19±1/177

-16/196

7

20

0/001

تعداد دفعات آزمون باکتریولوژی
در ماه
تعداد دفعات کنترل میزان کلر آب
در روز
تعداد دفعات شستوشوی
معکوس فیلتر در هفته

0/095±0/3

-59/48

4

20

0/001

3/23±0/768

1/42

3

20

0/171

1/523±0/6

3/99

1

20

0/001

امکانات معلولین

2/152±1/263

-4/889

3/5

20

0/001

وسایل ایمنی و نجات

2/92±0/802

-3/310

3/5

20

0/003

*در  p<0/05معنیدار است.

بین میانگین درجه حرارت آب و نیز تعداد

بحث و نتیجهگیری

دفعات کنترل کلر آب در روز با شاخص

نتایج پژوهش حاضر در مورد بهداشت و ایمنی
سرویسهای بهداشتی نشان داد که وضعیت
بهداشتی سرویسهای بهداشتی با شاخص
استاندارد (مقدار متوسط) تفاوت معنیداری
نداشت و برابر با مقدار متوسط و یا همان
وضعیت نسبتاً مطلوب بود که با تحقیق همتی
نژاد و همکاران ( )2013که وضعیت بهداشتی
سرویسهای بهداشتی استان یزد را نامناسب

استاندارد تفاوت معنیداری مشاهده نشد که این
عدم تفاوت نشان دهنده این است که درجه
حرارت آب و نیز تعداد دفعات کنترل کلر آب در
استخرهای استان گیالن برابر با حد استاندارد
است.

استخرها ...

 168مقایسه وضعیت بهداشت و ایمنی

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز و زمستان  ،1395شماره  ،2پیاپی 9

گزارش داده بودند ،همخوانی ندارد .نامناسب
بودن وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی
باعث انتقال آلودگی از این مکان به آب استخر از
طریق استفادهکنندگان میشود .نتایج تحقیق
جابری و همکاران ( )1384نشان داد که 40
درصد از سرویسهای بهداشتی سالنهای
ورزشی مشهد فاقد شرایط بهداشتی مناسب
بودند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
همچنین نتایج نشان داد سرویسهای بهداشتی
از نظر ایمنی در وضعیت مناسبی قرار ندارند که
این امر میتواند به دلیل لغزنده بودن کفپوش،
روشنایی نامناسب و قابل شست و شو نبودن و
وضعیت نامناسب دیوارها باشد .با توجه به
اهمیت ایمنی سرویسهای بهداشتی و امکان
وقوع حوادثی در این مکانها ،انتظار میرود
مدیران و دستاندرکاران استخرهای استان
گیالن توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.
همچنین ،به نظر میرسد نظارت خوب مراجع
ذیصالح در این زمینه موجبات بهبود وضعیت
موجود ایمنی سرویسهای بهداشتی استخرهای
استان گیالن را فراهم کند.
نتایج نشان داد که ایمنی رختکن و دوش-
ها پایینتر از حد استاندارد (مقدار متوسط) بوده
و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این شرایط
میتواند به دلیل لغزنده بودن کفپوشها ،عدم
وجود چراغ روشنایی اضطراری ،سیستم
هشداردهندۀ آتشنشانی و خطر ،جاذب سر و
صدا ،تابلو قوانین و مقررات استفاده از استخر و
عالئم هشدار دهنده ایمنی در رختکن و
دوشهای اکثر استخرهای مورد مطالعه باشد .از
سوی دیگر ،وضعیت بهداشتی رختکن و
دوشها باالتر از حد متوسط و در وضعیت
مطلوب ارزیابی شد .بر اساس تحقیقات دیندارلو

( ،)1384کاظمی فرد ( )1385و لیگوری و
همکاران )2007( 1افراد آلوده میتوانند استخرها
را آلوده کنند و یکی از راههای جلوگیری از ورود
آلودگی قارچی و میکروبی به استخر بهبود
بهداشت محیط استخر ،به ویژه قسمت رختکن
2
و دوشها میباشد .همچنین کتن و همکاران
( )2012و پاسکورال و همکاران )2013( 3در
مطالعات خود به اهمیت دوش گرفتن قبل از
ورود به استخر و نقش آن در کاهش آالیندگی
آب استخرها تأکید کردهاند ،در نتیجه برای
جلوگیری از ورود آلودگی به استخر ،دوشها باید
از نظر بهداشتی استاندارد باشند (کتن و
همکاران 2012 ،و پاسکورال و همکاران.)2013 ،
برای استاندارد کردن شرایط بهداشتی قسمت
رختکن و دوشها باید کفشداری و دمپایی در
سایز ،تعداد و جنس مناسب ،قبل از ورود به
رختکن ،کمد در ابعاد ،تعداد و جنس استاندارد
در رختکن ،سیستم تهویه برای رختکن و
دوشها به صورت جداگانه وجود داشته باشد و
تعداد دوشها مناسب با تعداد استفاده کنندگان
و دارای شیر آب گرم و سرد با دمای مناسب
باشد (فارسی و همکاران.)1386 ،
نتایج نشان داد که ایمنی محوطه داخلی
استخرهای مورد مطالعه پایینتر از حد متوسط
بوده و وضعیت آن نامطلوب است .مهمترین
بخش استخر از لحاظ ایمنی ،محوطه داخلی
استخر است که بر طبق تحقیق هاروار 4و
همکاران ( )2000ساالنه در آمریکا  4800نفر
شناگر جان خود را به خاطر حوادث در کنار
استخرها از دست میدهند و تعداد زیادی هم
1. Liguori et al.
2. Keuten et al.
3. Pasquarella et al.
4. Hoover et al.
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دچار صدمات مغزی میشوند؛ بنابراین باید
استانداردهای ایمنی این بخش به نحو مطلوبی
رعایت شود در غیر این صورت باعث به وجود
آمدن حوادث جبرانناپذیری خواهد شد .از
مهمترین عواملی که باعث ایجاد شرایط
غیراستاندارد در این قسمت میشود ،میتوان به
نامناسب بودن چراغهای روشنایی اضطراری،
نشانههای هشداردهنده عمق و ایمنی ،خط
شناور جداسازی قسمت عمیق از کمعمق،
سیستم روشنایی ،پلکانها و خروجی اضطراری و
لغزنده بودن کفپوشها اشاره کرد (فارسی و
همکاران .)1386 ،گرین ( ،)1980نیلسون و
فروند )2003( 1برای جلوگیری از حوادث و
ایجاد شرایط ایمنی بیشتر در محوطه داخلی
استخر ،استفاده از پلههای دارای حفاظ،
کفپوشهای غیرلغزنده در پیادهروها ،نصب
تابلوهای هشدار دهنده ،از بین بردن لبههای تیز
در دیوارها و کفپوش و جمعآوری وسایل اضافی
از سطح استخر را پیشنهاد میکنند .هُن
( ،)2008فرگوسن و همکاران ،)1983( 2نیلسون
و فروند ( )2003و لیگوری و همکاران ()2007
همگی در تحقیقات خود برای جلوگیری از غرق
شدن افراد بر افزایش ایمنی استخرهای شنا
تأکید داشتند ،در نتیجه عدم رعایت
استانداردهای ایمنی به معنی عدم پیشگیری
کامل از بروز حوادث در استخرها میباشد که
منجر به بروز آسیبها و گاهی منجر به مرگ
میشود.
همچنین نتایج نشان داد که امتیاز بهداشت
محوطه داخلی استخرهای مورد مطالعه از حد
متوسط باالتر بود و وضعیت مناسبی دارد .با

توجه به تحقیقات نان بخش ( ،)1384دیندارلو
( ،)1384کاظمیفر ( )1385و همتی نژاد و
همکاران ( )2013یکی از عوامل آلودگی
میکروبی و قارچی استخرها غیر بهداشتی بودن
محیط استخر میباشد و عدم رعایت بهداشت در
محوطه داخلی استخر باعث آلودگی آب استخر
میشود و با توجه به یافتههای تحقیق میتوان
انتظار داشت که آلودگیهای این قسمت به آب
استخر منتقل شود .بر اساس تحقیقات نمری و
همکاران ( ،)2002آنا و همکاران )2004( 3و
کایدوس و همکاران )2008( 4یکی از موارد مهم
بهداشتی محوطه داخلی استخر تهویه مناسب
برای دفع گاز کلر منتشر شده از کلر آب استخر
میباشد .همچنین ،بر اساس تحقیقات نان بخش
و همکاران ( ،)1384دیندارلو ( )1384و
کاظمیفرد و همکاران ( )1385از دیگر موارد
مهم ،وجود حوضچه کلر استاندارد در قسمت
ورودی به محوطه داخلی استخر برای جلوگیری
از ورود آلودگی است که به نظر میرسد موارد
فوق در استخرهای مورد مطالعه به خوبی رعایت
شده بود.
با توجه به ضرورت و اهمیت اتاق فوریت-
های پزشکی و جعبه کمکهای اولیه در اماکن
ورزشی و نقش آن در تأمین نسبی ایمنی
استفاده کنندگان از این فضاها ،نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که وضعیت وسایل ایمنی و
نجات پایینتر از شاخص استاندارد است و تفاوت
معنیداری با استانداردها دارد .سلیمانی ()1376
وضعیت وسایل و تجهیزات نجات و کمکهای
اولیه در سطح پایین گزارش کرده است که با
نتایج پژوهش همخوانی دارد .نتایج تحقیق

1. Nielsen et al.
2. Fergusson et al.

3. Anna et al.
4. Kaydos et al.
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همتی نژاد و همکاران ( )2013مبنی بر مناسب
بودن وضعیت وسایل ایمنی و نجات استخرهای
موردمطالعه در استان یزد با پژوهش حاضر
همسو نیست.
با توجه به اینکه معلولین نیز از جمله
استفادهکنندگان استخرها هستند توجه به
ایمنی امکانات معلولین نیز بسیار اهمیت داشته
و باید مورد توجه قرار گیرد .نتایج پژوهش نشان
داد ،وضعیت امکانات استخرها برای استفاده
معلولین پایینتر از حد متوسط و کامالً نامناسب
میباشد .لیموچی ( )1385در پژوهشی به این
نتایج رسید که ساخت مسیرهای با دسترسی
مناسب ،اماکن با قابلیت دسترسی باال و طراحی
سیستمهای جدید شهری و همچنین تجهیزات
تردد افراد معلول ،موجب کمک به بهبود شرایط
جسمی و روانی و باال رفتن میزان مشارکت افراد
معلول در فعالیتهای حرکتی میشود؛ بنابراین
باید با اتخاذ تدابیر مناسب ،موانع و مشکالت
ورزش معلولین برطرف گردد و شرایطی باید
وجود داشته باشد (مثال :نردبان مخصوص برای
ورود معلولین به داخل آب ،محل تعویض لباس
و دوش گرفتن مخصوص معلولین ،توالت
مخصوص معلولین و رمپ در ورودی استخر) که
معلولین و جانبازان نیز بتوانند به راحتی از
استخرها استفاده کنند و این قشر از جامعه
بتوانند مشکالت روانی ناشی از معلولیت خود را
تا حدود زیادی کاهش دهند (همتی نژاد و
همکاران.)2013 ،
نتایج پژوهش نشان داد ،میزان کلر آب
استخرهای مورد مطالعه کمتر از میزان استاندارد
است که نشان دهنده شرایط نامناسب بهداشت
آب استخرها است که با تحقیقات جابری و
همکاران ( ،)1388اقبالی ( ،)1383زکزلوسکی

( ،)1994اَبدو و همکاران )2005( 1و رابی و
همکاران ( )2007همخوانی دارد .نتایج مطالعات
نیک آیین و همکاران ( )1389نشان داد که
مقدار کلر باقیمانده آزاد در آب استخرهای مورد
مطالعه وی کمترین مطابقت را با استانداردهای
موجود داشته و در نیمی از نمونههای وی کلر
آزاد در حد کافی برای گندزدایی وجود نداشته
است .نتایج تحقیق همتی نژاد و همکاران
( )2013مبنی بر تناسب مقدار کلر آب با
استانداردهای ملی و بینالمللی ،با تحقیق حاضر
2
همخوانی ندارد .سازمان بهداشت جهانی
( )WHOمیزان کلر استخرها را بین  1تا 3
میلیگرم در لیتر پیشنهاد کرده است و پیشنهاد
فدراسیون نجاتغریق و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ایران در دامنه  1تا 3/5
میلیگرم در لیتر است .با توجه به معیارهای به
دست آمده بهترین میزان مقدار کلر  2میلیگرم
در لیتر میباشد که از لحاظ بهداشتی بسیار
مناسب است و غالب موجودات ذرهبینی را از بین
خواهد برد (راهنمای کیت سنج .)1364 ،در
همین ارتباط کاشف و همکاران ( )2012در
بررسی استفاده از نانو سیلیکا در تصفیه آب
استخرهای شنا گزارش کردند با توجه به
خاصیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلیس
(افزودنیهای گیاهی مانند دارچین و زعفران) در
بهبود کیفیت آب و کاهش آلودگی فیزیکی و
شیمیایی آب در نمونههای مورد مطالعه آنها،
میتوان از آنها برای تصفیه آب استخرها
استفاده نمود (کاشف و همکاران.)2012 ،
سایر نتایج پژوهش حاکی از آن بود تعداد
دفعات کنترل کلر آب استخرها متناسب با
1. Abdou et al.
)2. World Health Organization(WHO
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شاخص استاندارد است .تعداد دفعات کنترل
کلر از طرف فدراسیون نجاتغریق جمهوری
اسالمی ایران سه بار در روز تعیینشده است و
انجمن  1YMCAعنوان کرده است که در
استخرهای سرپوشیده بهتر است هر دو ساعت
یکبار کنترل میزان کلر آب انجام شود (سازمان
بهداشت جهانی .)2006 ،اقبالی ( ،)1383جابری
( )1382و همتی نژاد و همکاران ( )2013تعداد
دفعات کنترل کلر آب استخرها را کمتر از
استاندارد گزارش کردهاند که نتایج سه تحقیق
فوق با پژوهش حاضر همخوانی نداشت.
یافتههای پژوهش نشان داد میزان  PHآب
استخرها از شاخص استاندارد پایینتر است و این
یافته با نتایج تحقیقات همتی نژاد و همکاران
( ،)2013باریکبین و همکاران ( ،)1384رابی و
همکاران ( )2007و زکزلوسکی ( )1994در یک
راستا نمیباشد .این محققان PHآب بیشتر
استخرهای مورد مطالعه خود را در حد استاندارد
گزارش دادند .از سوی دیگر در همین زمینه،
نتایج تحقیقات اقبالی ( ،)1383مهدینژاد
( )1382و نان بخش و همکاران ( )1384با
پژوهش حاضر مشابه بود .در پژوهش حاضر آب
اکثر استخرها  PHپایین و در نتیجه میل به
حالت اسیدی داشتند که این مسئله باعث
سوزش پوست ،قرمزی و سوزش چشم میشود.
چنانچه  PHباال باشد باعث ایجاد جرم در
صافیها و لولههای حرارتی و مهمتر از آن باعث
کاهش کارایی کلر برای گندزدایی آب میشود
(هانسن و همکاران ،2012 ،نیکآیین و
همکاران 1389 ،و خرد پیشه و همکاران،
 .)1391بهترین مقدار  PHآب استخرها 7/4
1. Young Man Christian Association

میباشد (سازمان بهداشت جهانی.)2006 ،
دیندارلو ( )1384در تحقیقات خود حفظ مقدار
PHآب استخرها را در دامنه مناسب یکی از
نکات عمده برای پیشگیری از آلودگی میکروبی
دانسته است.
در مورد درجه حرارت آب استخرها نتایج
این پژوهش نشان داد که درجه حرارت آب
استخرهای مورد مطالعه مطابق با استاندارد
است .برای استخرهای سرپوشیده بهترین
استاندارد درجه حرارت آب  26تا  27درجه
سانتیگراد میباشد (سازمان بهداشت جهانی،
 .)2006با توجه به یافتههای تحقیق میانگین
 27/23درجه سانتیگراد ،درجه حرارت مناسبی
است .نتایج تحقیقات همتی نژاد و همکاران
( ،)2013باریکبین و همکاران (،)1384
زکزلوسکی ( ،)1994اَبدو و همکاران ()2005
نشان داد که دمای آب استخرهای مورد مطالعه
آنها مطابق با استانداردها است که با نتایج
پژوهش حاضر همخوانی دارد .اقبالی (،)1383
نان بخش و همکاران ( )1384و رابی و همکاران
( )2007میانگین درجه حرارت استخرهای مورد
مطالعه خود را باالتر از حد استاندارد گزارش
کردهاند که با نتایج پژوهش حاضر همسو نیست.
شنا کردن در آبهای باالی  30درجه ممکن
است موجب وقفه تنفسی در فرد گردد .از سوی
دیگر ،تعداد دفعات کنترل میزان درجه حرارت
آب استخرهای مورد مطالعه پایینتر از استاندارد
بود .شاخص استاندارد حداقل سه بار در روز
میباشد که باید توسط مسئول فنی یا مدیر
استخر کنترل شود (سازمان بهداشت جهانی).
نتایج مطالعات سلیمانی ( )1376نشان داد 62/5
درصد از استخرهای مورد مطالعه وی هیچگاه
درجه حرارت آب را کنترل نمیکنند و فقط
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 27/5درصد از استخرها هر روز درجه حرارت
آب را کنترل میکنند که یافتههای فوق با
یافتههای پژوهش حاضر تا حدودی مطابقت
دارد.
بر اساس یافتههای این پژوهش تکرار
شستوشوی معکوس فیلترها (بک واش)
متناسب با شاخص استاندارد ارزیابی شد.
شاخص استاندارد برای شست و شوی معکوس
حداقل هفتهای یکبار میباشد (سازمان بهداشت
جهانی) که در استخرهای مورد مطالعه رعایت
شده بود .سلیمانی ( ،)1376در بررسی وضعیت
ایمنی و بهداشتی استخرهای شنای شهر تهران
از دیدگاه منجیان غریق نتیجه گرفت که در 70
درصد استخرها عمل بک واش به طور منظم
صورت میگیرد که با یافتههای پژوهش حاضر
همراستا است .تمیز کردن فیلترها توسط
شستشوی معکوس برای بهداشت آب بسیار
ضروری است .همچنین ،تعداد دفعات آزمون
باکتریولوژی و تعداد دفعات جاروب در
استخرهای مورد مطالعه در استان گیالن پایین-
تر از شاخص استاندارد بوده و وضعیت نامناسبی
داشتند .طبق استاندارد باید همه روزه قبل از
استفاده از استخر کف استخر جاروب بخورد
(گری .)1991 ،اقبالی ( ،)1383دفعات جاروب
استخرهای تهران را کمتر از شاخص استاندارد
گزارش کرده است که با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد .سلیمانی ( ،)1376در بررسی
وضعیت ایمنی و بهداشتی استخرهای شنای
شهر تهران از دیدگاه منجیانغریق گزارش داد
که در  90درصد استخرهای مورد مطالعه ،کف
استخر به طور منظم جاروب شده است که با
نتایج پژوهش حاضر همسو نیست .در ارتباط با
آزمون باکتریولوژی نیز طبق اعالم وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران
استاندارد تکرار آزمون باکتریولوژی حداقل
هفتهای یکبار میباشد که توسط بازرسان
بهداشت محیط وزارت بهداشت انجام میشود و
همچنین نشان دهنده میزان بازرسی بازرسان
وزارت بهداشت از استخرها میباشد .همتی نژاد
و همکاران ( ،)2013نقاب و همکاران ( )1383و
باریکبین و همکاران ( )1384بر ضرورت نظارت
دقیقتر مسئولین و متولیان امور بهداشت محیط
بر کنترل بهداشتی استخرها و انجام آزمون
باکتریولوژی تأکید دارند و در غیاب چنین
نظارتی استخرهای آلوده منبع خطر بالقوهای
جهت انتقال عفونتها و بیماریهای قارچی به
شناگران به شمار میآیند.
بررسی وضعیت نیروهای انسانی بیانگر این
بود که در  81درصد استخرها سرناجی وجود
دارد و چهار استخر از  21استخر مورد مطالعه
فاقد سر ناجی میباشد .تناسب تعداد ناجیان با
ابعاد استخرهای استان گیالن در بخش آقایان
 62درصد ( 13مورد) و در بخش بانوان 66
درصد ( 14مورد) بود و با توجه به اینکه عدم
وجود ناجی میتواند خطرات جبرانناپذیری را
هم برای استفادهکنندگان و هم برای مسئولین
استخر به همراه داشته باشد ،بنابراین به نظر
میرسد مدیران و دستاندرکاران استخرهای
استان گیالن باید توجه بیشتری به این بخش
داشته باشند زیرا در صورت وقوع حوادث همین
مدیران و دستاندرکاران هستند که باید
پاسخگو باشند .بیش از نیمی از مدیران
استخرهای مورد مطالعه ( )% 57دانشآموخته
رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی بودهاند و با
توجه به این امر انتظار میرفت که وضعیت
استخرهای
بهداشت
و
ایمنی
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موردمطالعه بسیار بهتر از وضع موجود باشد اما
به نظر میرسد رشته تحصیلی مرتبط مدیران
تأثیری بر کیفیت مدیریت آنان در زمینه ایمنی
و بهداشت استخرها نداشته است .البته با توجه
به اینکه در این زمینه اندازهگیری مستقیمی در
این پژوهش صورت نگرفته است همچنان نیاز به
مطالعات آینده وجود دارد .نکته قابلتأمل این
است که حدود  86درصد ( 18نفر) این مدیران
در دورههای آموزش مدیریت استخر شرکت
نکرده بودند .شاید بتوان دلیل این امر را مربوط
به دو نکته دانست .اول عدم رغبت این مدیران
برای حضور در چنین دورههای آموزشی و دوم
عدم برگزاری مرتب این نوع دورههای آموزشی از
سوی مراجع ذیصالح .در هر دو صورت ،با توجه
به وضعیت ایمنی و بهداشت استخرهای استان
گیالن ،یکی از عاملهای بهبود وضعیت ایمنی و
بهداشت این استخرها برگزاری دورههای
آموزشی و حضور این مدیران در این دورهها
خواهد بود .همتی نژاد و همکاران ( )2013در
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت استخرهای
سرپوشیده استان یزد نتیجه گرفتند اکثر مدیران
استخرها در دورههای تخصصی شرکت کردهاند
که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد .آنا و
همکاران ( )2007و همچنین کایدس و همکاران
( )2008نیز به این نتیجه رسیدند که با آموزش
و صدور گواهینامه برای همه مدیران استخرهای
عمومی میتوان از شیوع بیماری در استخرها
جلوگیری کرد (آنا و همکاران ،2007 ،کایدوس
و همکاران.)2008 ،
همچنین نتایج تحقیق نشان داد ،از مجموع 21
استخر مورد مطالعه در استان گیالن  15استخر
مسئول فنی دارند که از این تعداد تنها  3نفر در
دورهی آموزشی نگهداری استخر شرکت کردهاند.

جابری ( )1382به این نتیجه رسید بیاطالعی
مسئولین استخرها از کاربرد روشهای صحیح
کلر زنی باعث زیادشدن میزان کلر از حد
استانداردشده است .دلولیوا و همکاران)2013( 1
در بررسی شاخصهای میکروبیولوژیکی و
شیمیایی آب استخرهای بولونگا نتیجه گرفتند
که برنامههای ایمنی داخلی و مدیریت کارآمد
نقش مؤثری در کنترل کیفیت استخرهای مورد
مطالعه آنها داشت که این امر بر اهمیت حضور
مدیران و مسئولین فنی استخرها در دورههای
آموزشی اشاره دارد .مهدی نژاد ( )1382به این
نتیجه رسید که عدم آگاهی متصدیان استخرها
از شرایط مطلوب استخر باعث گردیده که  PHو
کلر باقی مانده آب در اکثر موارد در حد مطلوب
نباشد؛ بنابراین عدم شرکت مدیران و مسئولین
فنی در دورههای آموزشی و تخصصی باعث بروز
مشکالت بسیاری در استخرها میشود و ممکن
است یکی از دالیل مهم نامطلوب بودن برخی
متغیرهای ایمنی و بهداشتی استخرهای استان
باشد.
در نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر و
وضعیت نامناسب استخرهای مورد مطالعه استان
گیالن از نظر ایمنی و بهداشت محوطه داخلی،
رختکن و دوشها ،ایمنی سرویسهای
بهداشتی و امکانات معلولین به مسئولین و دست
اندرکاران این استخرها پیشنهاد میشود نسبت
به بهبود وضعیت استخرهای استان اقدامات الزم
را انجام دهند .با توجه با اینکه اکثر مدیران و
مسئولین فنی استخرهای مورد مطالعه در دوره-
های تخصصی مدیریت و نگهداری از استخر
شرکت نکردهاند این امر میتواند نگرانکننده

1.Dallolio et al.
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باشد و به نظر میرسد حضور در این دورهها
میتواند در بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت

استخرها مؤثر باشد.
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وزارت آموزشوپرورش تهران.
خردپیشه ،زهره ،آقامالیی ،تیمور ،دیندارلو ،کاووس ،صالحی نجفآبادی ،مجید ،مدنی ،عبدالحسین،)1391( ،
تعیین غلظت تریهالومتان در آب استخرهای شنا بندرعباس ،مجله پزشکی هرمزگان ،شماره  ،6صص .508-501
دیندارلو ،کاووس ،سلیمانی ،موسی ،زارع ،شهرام ،عبدی ،حسین ،حیدری ،مهرگان ،)1384( ،بررسی وضعیت
بهداشتی استخرهای شنای شهر بندرعباس در نیمه دوم سال  ،1382مجله علوم پزشکی هرمزگان ،دوره نهم،
شماره  ،1صص .41-46



راستی ،سیما ،اسدی ،محمدعلی ،ایرانشاهی ،لیال ،هوشیار ،حسین ،گیالسی ،حمیدرضا ،ظهیری ،آزاده،)1390( ،

بررسی آلودگیهای انگلی ،قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال-
های  ،1387-88فصلنامه علمی -پژوهشی فیض ،دوره پانزدهم ،شماره  ،1صص .83-77




سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران ،)1384( ،سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیتبیدنی و ورزش کشیور،
توسعه استاندارد و ارزیابی ،ناشر سیب سبز.
سییلیمانی ،حبیییب ،)1376( ،توصیییف وضییعیت ایمنییی و بهداشییتی اسییتخرهای شیینای شییهر تهییران از دیییدگاه
منجیانغریق ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
سهرابی ،پوریا ،کاشف ،میرمحمد ،جوادیپور ،محمد ،سادات حسینی ،فاطمه ،)1390( ،بررسی وضعیت جانمایی بنیا
و مناسبسازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه بیه اسیتانداردهیای ملیی و بیینالمللیی ،نشیریه میدیریت
ورزشی ،شماره  ،10صص .21 -5

شهرام شفیعی ،محمدرضا خلیلی فر ...
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شادزی ،شهال ،پورمقدس ،حسین ،چادگانی پور ،مصطفی ،زارع ،افشین ،)1380( ،بررسی آلیودگیهیای قیارچی آب
استخرهای عمومی شهر اصفهان ،مجله علوم پایه پزشکی ایران ،جلد چهار ،شماره  ،1صص .31 - 28
صالح زاده ،کریم ،)1381( ،بررسی وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی شهرسیتان مراغیه ،چکییده مقیاالت پنجمیین
همایش ملی تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،صص .133 - 132
عروف زاد ،شهرام ،)1383( ،بررسی و مقایسه وضعیت ورزشی فضاهای ورزشی آموزش و پرورش استان اصیفهان بیا
استانداردهای موجود در سال تحصیلی  ،82 - 83طرح پژوهشی ،سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ،شیورای
تحقیقات.
فارسی ،علیرضا ،علیزاده ،محمدحسین ،فارسی ،سیروس ،شجاعی ،علی ،)1386( ،بررسیی وضیعیت ایمنیی امیاکن
ورزشی دانشگاه های دولتی تهران و ارائه راهکارهای مناسب ،نشریه پژوهش در علوم ورزشی ،شماره  ،15صیص 23
 .39کاظمیفرد ،حسن ،جندقی ،غالمرضا ،صفدری ،مرتضی ،عزیزی فر ،محمد ،)1385( ،بررسی آلودگی های
درماتوفیتی آب استخرهای شنای عمومی شهر قم در سال  ،1383-84مجله ره آورد دانش ،شماره  9پیاپی ،36
صص . 72-67



لیموچی ،سیما .)1385( ،ورزش جانبازان و افراد معلول .اولین همایش ملی شهر و ورزش.



مهدی نژاد ،محمدهادی ،)1382( ،تعیین شاخص های بهداشتی کیفی آب استخرهای شینای شیهر گرگیان ،مجلیه
علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ،سال پنجم ،شماره  ،13صص .95 - 89
نان بخش ،حسن ،دیبا ،کامبیز ،حضرتی تپه ،خسرو ،)1384( ،بررسی آلیودگی قیارچی و بعضیی عوامیل فیزییک و
شیمیایی استخرهای سرپوشیده شهر ارومیه ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره دهیم ،صیص - 26
.35
نقاب ،مسعود ،گرجی ،حسن ،بقاپور ،محمدعلی ،رجایی فرد ،عبدالرضا ،)1383( ،بررسی آلودگی آب استخرهای





شنا در شهر شیراز ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،شماره  ،33صص .49-41


نیک آیین ،مهناز ،حاتم زاده ،مریم ،مرضیه ،وحید دستجردی ،حسنزاده ،اکبر ،موسوی ،زهرا ،رفیعی ،مهدی،

( ،)1389بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخصهای
استاندارد ،مجله دانشکده پزسکی اصفهان ،دوره  ،28شماره .356- 346 ،108
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the health and safety of
indoor pools in Guilan province and compare it with national and international
standards.
Methodology: It was a descriptive survey and 21 indoor pools of 29 pools in
Guilan province were studied. To collect data, a structured checklist including
116 items was used. Descriptive statistics and one sample t-test were used to
test the hypothesis at P≥ 0.05.
Results: The results showed that the score of health and safety of toilets as well
as the health of locker rooms, showers, and inner courtyard of pools were
significantly higher than the mean value (p<0.05) and were close to the
standards. On the other hand, the safety of locker rooms and showers, inner
courtyard, disabled facilities, and safety and rescue devices were significantly
lower than the mean value (p<0.05) and did not befit the existing standards.
Conclusion: Overall, the health, safety and staffing of indoor pools in Guilan
province differed from national and international standards. We hope that the
health and safety of these pools would increase with more attention of the
officials.
Keywords: Pool, Standard, Health, Safety, Staffing
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