
 

 "های ساخت استخرنحوه اجرا و روش"

 :استخر

 هایورزش و سرگرمی تفریح، تنی،آب شنا، آبگیری مصنوعی است که برای :ساخت استخر آب

 .شوداستفاده می غواصی و واترپلو مانند آبی

 .گرددشی و علمی نیز استفاده میاز استخر آب همچنین برای مصارف آموز

 .شودافزوده می کلر ها، به آب استخرها معموالًباکتری برای کنترل مقدار
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 :تاریخچه

سال پیش  ۵۰۰۰باشد که بیش از حمام بزرگ نخستین مخزن آب همگانی در جهان باستان می

 .دارو، یکی از شهرهای پاکستان وجود داشت-در موهنجو

 ۲/4 متر عرض داشت و بیشترین عمق آن ۷متر طول از شمال به جنوب و  ۱۲این مخزن حدود 

 .استمتر بوده

 هایینرده هاپله کردند، در لبهپله عریض از شمال و جنوب مخزن به سمت کف آن ایجاد میدو راه

خر است کل عرض اندازه به مسطح فضای یک نیز هاپله پایین در و کردندمی نصب چوبی

 .ساختندمی

ها پایین آمده و در عرض استخر بدون اینکه به فضای اصلی ای که افراد بتوانند از پلهبه گونه

 .استخر وارد شوند حرکت کنند

 را مخزن طرفین طبیعی قیر از ضخیم بندی و با یک الیهمخزن آب را نیز با آجرهای ریز کف

 .ساختندمی گچ با را اطراف دیوارهای و لبه و کرده زیرسازی

های نظامی برای پیروزی در نبردهای در روم و یونان باستان استخرهایی جهت آموزش مهارت

 .شددریایی ساخته می

 .های امپراتورهای روم باستان یافت شده استعمدتا این استخرها در کاخ

حوض  به معنی حوض نگهداری ماهی یا Piscina از واژه التین Pool از نظر واژه شناسی کلمه

 .شنا گرفته شده است

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

 .است San Alfonso del Mar بزرگترین استخر موجود در رکورد کتاب گینس استخر

 .متر و هشت هکتار مساحت دارد ۱۰۱3این استخر در ساحل مرکزی کشور شیلی قرار دارد و 

 

 :امنیت استخر

 :کنند شرایطی باید برقرار باشد از جملهبرای امنیت و حفظ جان کسانی که از استخر استفاده می

 استفاده از آب پاک و بدون آلودگی 

 الزم برای بهداشت استخر و آبهای انجام اقدام 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

 وجود تجهیزات نجات در نزدیکی استخر 

 امکان دیدن کف استخر 

 تیز در نزدیکی یا داخل استخرعدم وجود اجسام نوک 

 مدیریت تعداد افراد حاضر در استخر و عدم شلوغی 

 وجود روشنایی اضطراری 

 گذاری الزمنشانه 

 استخر متر از لبه ۶ای معادل حداقل های برق افقی، با فاصلهعدم عبور سیم 

 عدم وجود مدارهای الکتریکی محافظت نشده در نزدیکی استخر 

 عدم استفاده از مواد شیمیایی غیر استاندارد در آب استخر 

 

 :تخر از نظر کاربریانواع اس

 استخر غواصی

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

 

 استخر درمانی
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 استخر اقیانوسی

 

 استخر خصوصی
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 استخر عمومی

 

 استخر مسابقات
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 :انواع استخر

 .شودها از نظر محل استقرارشان به سه دسته تقسیم میاستخر

 :استخرهای درون زمین

ها، کشیگیرد و کلیه اتصاالت آن اعم از لولهها کاسه استخر درون زمین قرار میدر این نوع استخر

 .شودفاضالب و تاسیسات به طور دائمی در نظر گرفته می

توان در آینده حجم و عمق شود و میها پس از خاکبرداری و حفر زمین ساخته میاین نوع استخر

 .آن را افزایش داد

 

 :نیمز یور یاهرختسا

 .گیردزمین کاسه استخر بر روی سطح زمین قرار می در استخرهای روی

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

زدن در آن امکان  شیرجه شود و از این رواین نوع استخر با حجم متوسط و عمق کم ساخته می

 .پذیر نیست

 .شوددر استخرهای روی سطح زمین کلیه اتصاالت به صورت دائمی در نظر گرفته می

 

 :رهای باالی زمیناستخ

کاسه استخر در این نوع باالتر از سطح زمین است و اتصاالت بصورت ثابت یا موقت در نظر گرفته 

 .شودمی

در این نوع استخر ظرفیت و عمق کم است و بیشتر مناسب مناطقی است که امکان گودبرداری در 

 .آن منطقه وجود ندارد
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 .شوداجرا می روف گاردن هایاین نوع استخر معموال در پروژه

 .این نوع استخرها قابلیت جابجایی نیز دارند
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 :اصول مهم در طراحی و ساخت استخر

 :شکل استخر

 .را تقریبًا به هر شکلی اجرا نمود استخر توانفرم استخر دارای محدویتی نیست و می

 .به شرطی که با طرح کلی معماری و لنداسکیپ ساختمان هماهنگی داشته باشد

ترین توان مقرون به صرفهآید را میترین شکل استخر به حساب میاستخر مستطیل که مرسوم

 .بندی و تمیز کردن و نگهداری دانستبندی، آبشکل به لحاظ ساخت، شیب

 .اما اصالً  به این معنا نیست که اجرای استخر محدود به شکل مستطیل و سطوح تخت است

 .یا زاویه دار اجرا نمود منحنی هایتوان استخری با دیوارهمی

 :نمایش استخر

شد به همین دلیل عمده استخرها به سال قبل استخر صرفاً با نمایش فوقانی تصور می ۲۰تا 

 .شدندمی صورت دفنی و در داخل زمین اجرا

 .کردیداز کنار استخر یا طبقات باالتر معمواًل فقط سطح استخر را مشاهده می شما

 .توان استخرهایی روی سطح ایجاد نمود، دیواره استخر را شفاف اجرا کرداما امروزه می

 .حتی استخر را بر روی طبقات با کف شفاف طراحی کرد

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

این سبک استخرها یعنی استخر با دیواره یا کف شفاف عالوه بر حفظ ماهیت مفرَح بودن و کاربرد 

 .گرددورزشی آن، به عنوان یک نقطه عطف و هویت نمایشی قوی در بنا استفاده می

 .گیرندذوق، پوشش گیاهی را در اطراف استخر درنظر میحتی بعضی از طراحان خوش

 .گیاه که بسیار زیبا و متفاوت خواهد بود یعنی تلفیق دو عنصر آب و

 

 :محل استخر

 .ای برخوردار استانتخاب محل استخر از اهمیت ویژه

المکان در طول روز از نور طبیعی برخوردار باشد و فقط در شب نیاز به نور استخر باید حتی ا

 .مصنوعی داشته باشد

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

ست که باید در انتخاب محل استخر مورد توجه قرار گیرد، حفظ حریم خصوصی نیز نکته دیگری

 .استخر باید در قسمتی طراحی شود که دید مزاحم نداشته باشد

 .باد نیز مسئله تاثیرگذاری است

را داشت تا استخر در  باد قبل از طراحی باید اطالع کافی از وضعیت توپوگرافی زمین و جهت وزش

 .جهت مسیر باد قرار نگیرد

 

 :اندازه استخر

 :برای دستیابی به اندازه مناسب، باید به نکات زیر توجه کرد

 توانید برای ساخت استخر در نظر بگیرید؟در منزل خود چقدر فضا می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 

 خواهند از استخر استفاده کنند؟چند نفر می

 (…خواهید استفاده کنید؟ )ورزشی، درمانی، تفریحی واز استخر خود به چه منظور می

 .ای متفاوت استاندازه استخر با توجه به کاربرد و اقلیم هر منطقه

 .های مربوطه اطالعات الزم را بدست آوریداستاندارد به همین منظور قبل از اقدام به ساخت باید از

 :سازه استخر

 .باشدترین مسئله در پایداری استخر بحث سازه آن میمهم

 .شکل و عمق استخر اهمیت زیادی در نوع سازه استخر دارد

هایی را بوجود به همراه دارند و محدویت های اضافی را در بحث سازههای خاص، هزینهمعموالً فرم

 .آورندمی

های نسبتاً پذیری، مقاومت باال در برابر رطوبت، طول عمر خوب و هزینهبتن مسلح با توجه به فرم

 .باشدترین سازه اجرایی استخر در جهان میکمتر و از مرسوم

ها را کم کنیم یا برای اجرای یک استخر در طبقات فوقانی اما چنانچه بخواهیم ضخامت دیواره

توانیم به سازه فلزی یا فایبرگالسی فکر کاهش چشمگیر در بار وارد به اسکلت داشته باشیم، می

 .کنیم

 .اندها اجرا شدهها در داخل و خارج از کشور با این سازهبسیاری از پروژه

 :آب بندی استخرعایق و 
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های بسیار زیادی در بازار وجود دارد که هر کدام کاری استخر گزینهبندی و عایقبرای آب

 .های خود را دارندویژگی

 :بندی باید نکات زیر را در نظر بگیریداما در انتخاب نوع مواد آب

 هامقاوم در برابر قلیاها و نمک 

 مقاومت در برابر تغییرات سریع دمایی 

 قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده 

 چسبندگی 

 پذیریانعطاف 

 مقاومت در برابر آب، ضربه و سایش 

 هاقابلیت ایجاد پل بر ترک 

 مکانیکی مقاومت 

 :های ساخت انواع استخرهاروش

 :خت استخرهای بتنیروش سا

 .برای ساخت استخر بتنی اولین مرحله تهیه پالن مهندسی است

 .پذیردانجام می فونداسیون در مرحله بعد گودبرداری، آرماتوربندی و ساخت

 .این نوع استخرهای دارای انعطاف بیشتری نسبت به سایر انوع استخرها دارند
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شوند و یا اینکه بصورت بتن پاشیدنی توسط گیری شده ساخته میاین نوع استخرها یا با بتن قالب

 .شودبتن پاش در میان آرماتورهای استخر ساخته می

 .شودساخته میهای بتنی همچنین نوع دیگری از استخرهای بتنی با بلوک

 :فایبرگالس استخرهای

 .تواند یک واحد یکپارچه و یا چند واحد مجزا باشداین نوع استخرها متناسب با نوع طراحی می

شود و ساخت استخرهای رو زمینی ه فایبرگالس یا اکریلیک ساخته میاین نوع استخرها از پوست

 .باشدبه این طریق بسیار مناسب و مقرون به صرفه می

 .در این نوع استخرها پوسته پس از ساخت باید حمل شود تا بر روی فونداسیون مربوطه قرار گیرد

 :ساخت استخر چوبی

هایی مثل سرو، سکویا، ساج و ماهون ساخت اما چوبتوان این نوع استخرها را با هر نوع چوبی می

 .تری هستندهای مناسببه دلیل مقاوت باال گزینه

 :استخرهای آب بندی شده با وینیل

های های پلیمری یا فلزی ، چوباین نوع استخرها معموال پس از گودبرداری با استفاده از چارچوب

شود تا طبق چک در اختیار مشتری قرار داده میهای بنایی معموال در ابعاد کوفشرده و یا بلوک

 .ها در محل مورد نظر نصب کنددستورالعمل
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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