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 هاي عملی مرجع کاربردي طراحی استخر، سونا و جکوزي به همراه پروژه
 

 مان ابراهیمی ناغانی، مهندس محمد طورچیمهندس پی مؤلفین:   

 نوآور ناشر:   

 نسخه 1000 شمارگان: 

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید: 

 نوبت چاپ: 

 978ـ 600ـ 168ـ133ـ2 شابک:   

 
 

 مرکز پخش:
 اه ساختمان ایرانیان،  انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده به خ دانشگ  خ نوآور: تهران ـ

 6، طبقه دوم، واحد 58پالك 
92-66484191  

www.noavarpub.com  

براي ناشر محفوظ و منحصـراً   1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،        باشد.  متعلق به نشر نوآور می

 وي دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري        برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سـی دي، دي  عکس

 گیرند. ـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میو غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اس



 

 

 

 فهرست مطالب

 

 شماره صفحه عنوان مطلب  

 سخن ناشر
 مقدمه

 

 انواع استخرها یمعرف/  فصل اول

 استخر
 استخرها يبند دسته

 استخر یانسان يانواع کاربر
 یوسانیاستخر اق
 یخانگ ای یخصوص ياستخرها

 یاستخر عموم
 یاستخر قهرمان

 ینیاستخر تمر
 یاستخر آموزش

 ناستخر کودکا
 استخر با لبه نامحدود

 یدرمان استخر
 یعیاستخر آب گرم طب
 حوضچه آب سرد

 یحیاستخر تفر
 یاستخر غواص

 رجهیاستخر ش
 استخر واترپلو

 انواع استخرها از نظر جنس سازه
 یاستخر بتن

 اندود کردن

 يزیرنگام
 يکار یکاش

 لینیآب بند شده با و يها استخر

 برگالسیو فا يلزف ياستخرها
 یچوب ياستخرها

 نیاستخر نسبت به سطح زم تیموقع

 کاسه استخر ییو استخر روباز و جانما دهیاستخر سرپوش
 در استخرها یینور و روشنا

 دیخورش ییگرما ياز انرژ يریگ با بهره يدر مصرف انرژ ییجو صرفه
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 يدیخورش شیگرما ستمیس
 استخر کیو الزم  یامکانات جانب

 رختکن
 ییت و دستشوتوال

 دوش
 استخر کی یامکانات جانب ینسب ییجانما

 

 و سونا يجکوز/  فصل دوم

 استخر آب گرم
 سونا
 خشک يسونا

 خشک يسونا تریه
 یسنگ تریه
 یتشعشع تریه

 خشک يمسئله سونا
 بخار يسونا

 مولد بخار
 محاسبه حجم معادل اتاق سونا يبرا Mr. Steamروش شرکت 

 بخار يمسئله سونا

 

 استخر يمطبوع فضا هیتهو / فصل سوم

 استخر يمطبوع فضا هیتهو
 تریه تیونی

 از کف شیگرما
 یتشعشع ستمیس

 هواساز
 استخر يدرجه حرات هوا

 در استخر شیسرما
 استخر يبردن بو در هوا نیاز ب

 استخر ياز هوا يریرطوبت و رطوبت گ
 یخانگ ریغ ياستخرها يبرا يهواساز يندهایفرا

 هوا انیجر يالگو

 

 گردش آب استخر/  رمفصل چها

 گردش آب استخر
 يروش گاتر
 يزیروش سرر

 مریاسک
 يساز مخزن متعادل

 آب استخر انیجر يالگو
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 از سطح یخروج -از کف  يورود
 از کف یخروج –از کنار  يورود

 

 يآب استخر و جکوز هیتصف/  فصل پنجم
PH 

 تیائیقل
 یسخت
 يکدر
 )LSI(ریاشباع النگل سیاند

 يتخر و جکوزدر آب اس یمنابع آلودگ
 موثرند اریآب استخر بس یزگیکه در پاک یعوامل
 کلر

 برند یم نیکلر را از ب ییگندزدا تیکه خاص یعوامل

 ازن
 UVاشعه 

 برم
 میمونو پرسولفات پتاس

 دیسیگوآنیب
 يآب استخر و جکوز یکیولوژیو ب ییایمیکنترل خواص ش

 ریموگ
 ونیلتراسیف

 

 ير استخر و جکوزو پمپاژ د یلوله، بار حرارت/  فصل ششم

 ياستخر و جکوز يها جنس لوله
 ياستخر و جکوز یبار حرارت

 پمپاژ آب استخر

 

 يپروژه استخر و جکوز/  فصل هفتم

 

 ها وستیپ

 آحاد لیجداول تبد
 ها تیوب سا

 منابع و مراجع
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 سخن ناشر

 کیـ مکان یارشـد مهندسـ   یل مقطـع کارشناسـ  یالتحص فارغ یناغان یمیمان ابراهیمهندس پ

 باشد. یواحد تهران جنوب م – ی) از دانشگاه آزاد اسالميل انرژیش تبدی(گرا

تهـران اسـت و عـالوه بـر آن جـزو       یدانشـگاه آزاد اسـالم   یئت علمـ یه يشان از اعضایا

 باشد. یم یسازمان نظام مهندس ین رسمیمدرس

سـات  یسـات کشـور اسـت و هـم اکنـون در صـنعت تاس      یدر زمرة مشاوران ارشـد تاس  يو

اعـم از   ،یکیسـات مکـان  یگوناگون تاس يها پردازد و تخصص و نظارت می یبه طراح یکیمکان

سـتم  یس یطراحـ  –شـرفته  یو پ یمقـدمات  HVAC یطراحـ  - يسونا، اسـتخر و جکـوز   یطراح

س یدر سـطح کشـور تـدر    یلر و ... را در موسسات گوناگون تخصصیچ -و فاضالب  یآبرسان

انـد از   شان حضـور داشـته  یا يها که در کالس یهندسانسش، تعداد میان تدرید و در سالینما یم

عدد ده هزار تجاوز کرده است. ایشان عالوه بر این کتاب، بـا همراهـی مهنـدس علـی فاضـل،      

کتابی پیرامون کاربرد پمپ در صنعت تاسیسات در این انتشـارات بـزودي بـه چـاپ خواهنـد      

 رساند.

 

ش یک (گرایمکان یدر رشته مهندس زیاز دانشگاه تبر 1390در سال  یمهندس محمد طورچ

 ل گشت.یالتحص االت) فارغیحرارت و س

پرداخـت و در آن زمـان پـس از     یمـ  یکیسات مکـان یتاس یل به طراحیدر هنگام تحص يو

رامـون  یپ یز موفق بـه نگـارش کتـاب   یتبر یروگاه حرارتیدر ن يگذراندن دوره سه ماهه کارآموز

 ياجـزا  يهـا  ل در بر داشتن نقشهیحه شد اما به دلصف 250بخار در حدود  یحرارت يها روگاهین

ک یـ افت ننمـود امـا   یروگاه دریز اجازه انتشار را از حراست آن نیتبر یروگاه حرارتیگوناگون ن

کارکنـان و کـارآموزان آن    يشـود و بـرا   یمـ  يروگاه تبریز نگهدارینسخه از آن در مرکز اسناد ن

 روگاه در دسترس است.  ین

ـ  یاز مشـکالت بـزرگ ن   یکـ یود را به خ یپروژه کارشناس يو ـ تبر یروگـاه حرارت ـ یز ی  یعن
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روگـاه  ییـک سـال در آن ن   يمشکالت کندانسور و برج خنک کن اختصاص داد و توانست برا

ن پـروژه  یستم را مورد مطالعه قرار دهد و موفق شد ایک سیحضور مجدد داشته باشد تا از نزد

ـ  یمهنـدس لطفـ   یدانشـگاه) و همراهـ   يدکتر فرامرز رنجبر(استاد راهنما یرا با همراه س ی(رئ

س بخش توربوژنراتور) به اتمـام برسـاند،   ی(رئ يریو برج خنک کن) و مهندس خ یمیبخش ش

ـ  یقـات ن ید بخش تحقییبودن آن به تا ییکه صحت و اجرا يا به گونه ـ تبر یروگـاه حرارت ز بـه  ی

 د.یرس یاست مهندس حضرتیر

ـ  يهـا  دوره یالت دانشـگاه یپس از اتمام تحص يو گونـاگون   يهـا  را در تخصـص  یفراوان

 HAPافـزار   س نرمیو تدر یکیسات مکانیتاس یگذراند و هم اکنون به طراح یکیسات مکانیتاس

 اشتغال دارد.

Info@noavarpub.com 
Noavar33@yahoo.com 

 



 

 

 

 

 

مهمقد 

مکانیک است چـرا کـه توانسـته اسـت بـیش از      اي موفق در علم مهندسی  شاخه ،تاسیسات

ها، علم را به پروژه تبدیل نماید. در واقع هدف علم (به ویژه تا مقطـع کارشناسـی)    سایر شاخه

 باشد. هاي صنعتی می تحلیل، طراحی و اجراي پروژه

تاسیسـات در تمــامی کشـورهاي توســعه یافتــه و درحـال توســعه، توانسـته اســت ســاالنه     

زیادي را به خود اختصاص دهـد. ایـن موضـوع اهمیـت آمـوزش صـحیح را       هاي بسیار  پروژه

 سازد. برهمگان آشکار می

هاي آموزشی گوناگونی در سراسر دنیا موجود اسـت و همچنـین وب    در این راستا کتب و دوره

اند. کتاب حاضر نیز بـا هـدف گسـترش آمـوزش      هاي بیشماري به آموزش تاسیسات پرداخته سایت

 نگارش در آمده است که امید داریم براي جامعه مهندسی مفید واقع شود. تاسیسات به رشته

استراتژي ما براي نگارش کتاب حاضر این بوده است که کلیه مطالبی را کـه یـک مهنـدس    

هاي مکانیکال استخر نیـاز دارد را بـه مختصـرترین وجـه ممکـن       تاسیسات براي طراحی بخش

ارائه نماییم زیرا تجربه نشان داده است براي عموم، مطالعه کتـب قطـور تاسیسـات از حوصـله     

خوانندگان خارج بوده و پیدا کردن یک مطلب در بین چندین صد صفحه، متاسفانه کاري مالل 

تـرین و   جـزو کامـل   ASHRAEتاسیسـات کتـاب   آید. بـراي مثـال در زمینـه     آور به حساب می

هـاي ایـن    باشد اما شاید تعداد افرادي کـه تمـام قسـمت    ترین کتاب موجود تاسیسات می جامع

اند بسیار اندك باشند. بنابراین بیان فشرده مطالب براي  کتاب ارزشمند را مورد بررسی قرار داده

 ما یک هدف بسیار مهم بوده است.

ا که وجود تصاویر مرتبط با متن تاثیر فراوانی در سهولت فهم مطالب از سویی دیگر، از آنج

دارد تمام تالش خود را کردیم تا آنجا که ممکن است تصاویر مناسب را از فضاي اینترنت پیدا 

هایی را که از آنها تصـاویر را   نموده و در کنار متون مرتبط با آنها قرار دهیم البته نام وب سایت

ایم در پایـان   هایی که به نحوي از آنها استفاده نموده م در کنار سایر وب سایتای استخراج نموده

 کتاب لیست شده است.

 فصل به شرح زیر تنظیم شده است. 7این کتاب در 

در فصل نخست به معرفی انواع استخر و کلیات موجود پیرامون آن اعم از انـرژي، سـازه،    
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 پردازیم. معماري، روشنایی، امکانات جانبی و ... می

فصل دوم به سونا و جکوزي اختصاص دارد. از آنجایی که جزئیات طراحـی سـونا و جکـوزي    

 نسبت به استخر کمتر است، تقریبا تمام نکات مرتبط با آن در این فصل ارائه شده است.

فصل سوم به تهویه مطبوع فضاي استخر اختصاص دارد و موضوعات مهمی همچون انـواع  

هاي صحیح جریان را مورد  المانهاي مختلف هواسازي و همچنین الگويهاي حرارتی و  سیستم

 دهد. نقد و بررسی قرار می

 هاي سیرکوالسیون آب استخر اختصاص داده شده است. فصل چهارم به الگوي

گویـد و انـواع مـواد و ادواتـی را کـه       فصل پنجم از شیمی آب استخر و جکوزي سخن می

 دهد. یت آب استخر است را مورد نقد و بررسی قرار میعملکرد آنها در راستاي بهبود کیف

شود و همچنین نحـوه محاسـبه بـار     هایی که در استخر استفاده می فصل ششم به جنس لوله

 پردازد. حرارتی و انتخاب پمپ می

هاي نمونه پیرامـون موضـوع    فصل هفتم به عنوان آخرین فصل کتاب به حل و بحث پروژه

 مسائل مربوط به سونا در فصل دوم ارائه شده است) (البته کتاب اختصاص دارد.

هـاي اسـتخر، سـونا و     معتقدیم هدف این کتاب تنها ایجاد توانایی الزم جهت طراحی پروژه

دانیم و بررسی آنها  ترین بخش کتاب می جکوزي در دانش پژوهان است. بنابراین مسائل را مهم

 نماییم. ه دانش پژوهان توصیه میب داًرا اکی

ه دیگري که به دانش پژوهان گرامی داریم این است که هرگز تنها به یک کتاب اکتفـا  توصی

 تجارب مفیدي را در این صنعت کسب نمایند. ننمایند و سعی کنند با مطالعه بیشتر شخصاً

هاي احتمالی ادبی و علمی کتاب، با توجه به اینکه هیچ اثـري از خطـا و    اما در مورد لغزش

دیگـر   ةاي را که دربـار  ز خوانندگان فاضل، تقاضا داریم که روش پسندیدهاشتباه مصون نیست ا

اند در مورد مندرجات کتـاب حاضـر نیـز تعقیـب نماینـد و پیشـنهادها و        نویسندگان بکار برده

انتقادات خود را مستقیما و یا از طریق ناشر به ما اعالم نمایند. ما با عـرض تشـکر در چاپهـاي    

 م بست.بعد آنها را بکار خواهی

 محمد طورچی ـ ابراهیمی پیمان

 :پل ارتباطی با مهندس پیمان ابراهیمی

Email: Peyman587@Gmail.Com 

 :پل ارتباطی با مهندس محمد طورچی

Email: M.Tourchy@Gmail.Com 



 

 

 اولفصل 

 رفی انواع استخرهامع

 استخر

شود کـه بـا هـدف     اطالق می ، لوازم، تجهیزات و امکاناتاي از ابنیه واژه استخر به مجموعه

 ، شیرجه زدن و استحمام ایجاد شده است.شنا کردن

داري از  در گذر تاریخ استخر، کاربردهاي زیادي از جمله آمـوزش نظـامی، ورزشـی و نگـه    

شاهنشـاهی بـه حسـاب    هـاي   ناپـذیر کـاخ   و معموال جزو جداییآبزیان زینتی و... داشته است 

آمد. امروزه عالوه بر کاربردهاي فوق کاربري تفریحی، علمی و ... نیز به استخر اضافه شـده   می

 است.

گفتنی است به نقل از دانشنامه آزاد ویکیپدیا بزرگترین استخر آب شور حال حاضر دنیا کـه  

ـ   واقـع در    San Alfonso Del Marت رسـیده اسـت اسـتخر   در کتاب رکوردهاي گینس نیز بـه ثب

میلیـون   66متـر،   35ساحل کشور شیلی است که با بیش از یک کیلومتر طـول و بیشـینه عمـق    

قیـانوس آرام  گیـري از آب ا  این استخر براي بهـره . گالن آمریکا آب را در خود جاي داده است

 ت.ه آب اسسیستم فیلترینگ و فرایند تصفی مجهز به سیستم پمپاژ،
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   San Alfonso Del Marاستخر 1-1شکل 

 بندي استخرها دسته

 گیرند: می استخرها از چهار دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار

 کاربري استخر   

 جنس سازه استخر 

 موقعیت استخر نسبت به سطح زمین

 سرپوشیده و یا سرباز بودن استخر

 
 انواع کاربري انسانی استخر

 استخر اقیانوسی

شـوند و   مـی  به شناگران ساختهها  این استخرها در کنار دریا براي جلوگیري از حمله کوسه

شناور با درجه هاي  توسط پدیده جزر و مد در طول شبانه روز و یا سیستم پمپاژ مجهز به پمپ

ممکن است در مسیر آب ورودي ادواتی جهت شن زدایی وجـود   .گردند می تغذیه 67حفاظت 

در ایـن نـوع از اسـتخرها     آید. نمی د که این کار جزو فرایند تصفیه به حسابداشته باشد هرچن

از آب تـر   درجـه سـانتی گـراد گـرم     2به دلیل اینکه آب برگشتی ممکن است حـداکثر حـدود   

هـاي   آب خروجـی از دیـواره  براي حفظ سالمتی آبزیان بهتر است بجاي آنکـه   باشد، ورودي 

 د.گردلیه ریز شود، در اعماق دریا تخاستخر سر
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 استخر اقیانوسی 2-1شکل 

 

 استخرهاي خصوصی یا خانگی

رفـاهی، نشـانی از   هـاي   امروزه استخرهاي خصوصی یا خانگی به عنوان یکـی از شـاخص  

 مجلل بودن ساختمان است.

امـا   در عمل استاندارد خاصی براي شکل ظاهري و ابعاد این گونه اسـتخرها وجـود نـدارد   

 .) بسیار متداول استm× 6.1 m 12) و (m× 3.7 m( )9.6 m × 4.8 m 7.3ابعاد (

در مورد عمق استخر همواره باید این موضوع را در نظر داشـت کـه افـزایش عمـق سـبب      

 2متـر تـا    1شود. عمق متداول براي این گونه اسـتخرها   استخر میهاي  افزایش تصاعدي هزینه

 است. متر

متـر دارنـد    5/1 ه عمقـی بـیش از  الزم به ذکر است حضور غریق نجات در اسـتخرهایی کـ  

 باشد. می الزامی است در غیر این صورت مسئول کلیه حوادث مدیر ساختمان
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 استخر خانگی 3-1شکل 

 

 استخر عمومی

تواند به صورت سرباز یـا سربسـته طراحـی شـوند ابعـاد اسـتخر        این نوع از استخر می

متـر   5تـا   3ینه عمق آنهـا  ) و بیش50-25-5/12متر است ( 5/12 عمومی معموال مضربی از

تـوان از سـکوي    باشد در صورتی که عمق استخر الزامات استاندارد را ارضاء نماید مـی  می

از  m2 28شیرجه نیز استفاده کرد که در این حالـت بـه ازاي هـر تختـه شـیرجه میبایسـت       

نا سایر شناگران مجاز به ش که اي مساحت زیر تخته شیرجه را به آن اختصاص داد به گونه

متر مربع براي هـر نفـر و در    5/1 کردن در آن ناحیه نباشند. کاسه استخر در کاربري عادي

متر مربع براي هر نفر در نظـر گرفتـه میشـود. حـداقل عـرض حاشـیه        5/4کاربري لوکس 

متر میباشد. در محوطه  4متر و براي حالت سرباز  2استخر عمومی براي حالت سرپوشیده 

نگ آب وجود داشته باشد تـا بوسـیله آن بتـوان در صـورت نیـاز      استخر میبایستی یک شیل

 .اطراف استخر را شستشو داد
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 استخرعمومی سرباز 4-1شکل 

 

 
 استخرعمومی سرپوشیده 5-1شکل 


