
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورزش وجانبازان و معلولین در شهر
  جهانگیر حمیدي استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان  : نویسنده  

 
 یده مقاله کچ

 با توجه به این که امروزه در همه کشورهاي جهان و کشور خودمان ایران معلولین جسمی و     
 می دهند و نیازمند استفاده از لشکیحرکتی و بنوعی جانبازان عزیزمان  بخشی از جمعیت کشور را ت

محیط زیست اطرافشان و تردد در اماکن  اجتماعی و تفریحی وورزشی  می باشند تا بتوانند احتیاجات 
 نمی اً روزمره خود را برآورده سازند لیکن براثر نامتناسب بودن طراحی ساختمانی این مراکز ، اکثر

 لذا مناسب سازي سطح هوشه گیري آنها شدگنزوا و نوعی موجب اه توانند از آنها استفاده کنند و ب
عبور و مرور و کیفیت دسترسی به اماکن و مراکز مختلف واصالح ساختمانی و معماري این مراکز 
اکنون مقدم بر هر خدمت دیگر به جانبازان و معلولین کشور در راه رسیدن به استقالل فردي و 

  باشداجتماعی آنها کمک می 
التی ک جایگاه جانبازان و معلولین در جامعه ما و موانع و مش بهن مقاله سعی شده با توجهازاینرو در ای   

که در اثر نارساییهاي طراحی ساختمانها از نظر ساختمانی و معماري در مراکز عمومی و بویژه 
ه  با آن روبرو هستند به بررسی و ارائه مشخصات و ضوابط کلی در بار کهورزشگاهها و میادین ورزشی

 تحقیق  ،ی طراحی ساختمانها و تجهیزات شهرك ها ومیادین وسالن هاي ورزشی پرداخته شودگچگون
   توصیفی ، تحلیلی و مدارك و تحقیقات موجود انجام گرفته است روش ازبا استفادهحاضر

 دوم جهانی و بجا گالت معلولین در جوامع غربی ، بعد از جنکدر جهت برطرف کردن موانع و مش   
ن گروه بیشماري معلول نیاز به توجه رعایت ضوابطی در طراحی شهري احساس گردید و بعد از ماند

آن این روند رو به توسعه گذاشت و امروزه به حدي رسیده که درطراحی کلیه مراکز عمومی وورزشی 
ي از به این امر توجه می گردد در کشور ما نیز بعد از انقالب باتوجه به تعداد کثیري جانباز تعداد

  سسات در گیر با مسائل جانبازان شروع بکار در این زمینه کردند و عمده ترین مسائل که سرلوح کار ؤم
  



 
  
  
  

 نارساییهاي ساختمانی و ، مشکالت اجتماعی ، بیکاري ،آنها قرار گرفت مشکالت روحی و روانی 
کار انجام نگرفته مسکونی بود لیکن درمورد اصالح و مناسب سازي اماکن ورزشی و تفریحی چندان 

است بطوریکه امروزه مشاهد  می گردد اکثر واحدهاي ورزشی و ورزشگاهها  روشنگر ناسازگاري و 
  نداشتن تطبیق اصولی آنها با وضعیت جسمی معلولین  می باشد 

لذا باتوجه به تجربیات توانبخشی در جهان که ثابت کرده است بازتوانی و دستیابی معلولین به    
بر عکس  وی فردي و اجتماعی بدون سازگاري محیط زیست غیر ممکن استگر زمینه زنداستقالل د

در صورتی  که وضعیت خاص جسمانی ومعلولیت این افراد درطراحی شهري وتجهیزات مسکونی و 
تفریحی در نظر گرفته شود شخص معلول قادر خواهد بود کلیه امورزندگی خودرا به تنهایی و بدون 

ان انجام دهد از اینرو اصالح و مناسب سازي طراحی شهرك ها واماکن و سالن کمک و دخالت دیگر
 ضروري جهت کمک به کسب استقالل فردي و اجتماعی يهاي ورزشی نه تنها الزم است بلکه امر

  جانبازان و معلولین می باشد 
  دین ورزشی   ورزش ، جانبازان ، شهر ، طراحی و ضوابط ساختمانی ،  ورزشگاهها و میا : کلید واژها

  
  

  مقدمه 
  

 ومعلولیتهاي مادر  همچون جنگ       باتوجه به این مسئله که امروزه در جوامع مختلف ، پیش آمدها
زادي و ضایعات فیزیکی گوناگون در اثر تماس انسان با ماشین ایجاد می شود وبا باال رفتن سن و از 

می آید لذا باید افرادي که درگیر مسائل کار افتادگی سنی ، ضایعات و صدمات فرسایشی زیادي پیش 
  معلولین هستند ، در جهت بهبود شرایط محیط کار ، زندگی و درمانی جانبازان ودرمانی و رفاهی

 آنها بکوشند و تدابیري ایجاد کنند تا برقراري رابطه از سوي آنان با جامعه از هر جهت سهل وتفریحی
اي زندگی خودرا شخصا برآورده کنند و در نتیجه منزوي  تا آنان بتوانند تمامی نیازهشودو آسان 

نشوند افراد معلول و جانباز براي برطرف کردن نیازهاي مادي و معنوي فردي و در دست گرفتن امور 
خود متکی باشند تا بتوانند جلوي دلسوزي هاي بیهوده افراد دیگر را ه ست ب ازندگی خویش الزم

براي رفع احتیاجات خود باید بتوانند در سطح شهر حرکت کرده و به مانند همه مردم هاینها ، بگیرند 
الت کسسات اجتماعی و واحدهاي خدماتی مختلف مراجعه نمایند لیکن براي این امر با مشؤم

 ورزشی و غیره روبروین  معماري شهري وحتی میادگوناگونی از جمله عدم تناسب اماکن عمومی و
   و به جا ماندن گروه بیشماري معلول نیاز به یبعد از جنگ دوم جهاندر جامعه غربی بوده اند از اینرو

  
  



 
  
  

توجه و رعایت ضوابطی در طراحی شهري احساس گردید و بعد از آن ، این روند رو به توسعه 
با فعالیت همه جانبه معلوالن شروع  که بطور مستقل  ،سسه ايؤ نیز نخستین مایران ، در] 1 [ گذاشت

  عمده ترین  سیس شدأ در شهرهاي مختلفی همچون مشهد ، شیراز و اصفهان ت57بکار کرده در سال 
  

مسئله معلولین مشکالت روحی ،روانی وبیش ازهمه عدم اعتماد بنفس ، بیکاري و از نظر اجتماعی 
مشکالتی از قبیل استفاده از وسائل ایاب و ذهاب و مشکل عدم بهره مندي از امکانات ورزشی 

که زائیده عدم  مشکالت روانی یک فرد معلول شناسان ثابت کرده اندکه جامعهوتفریحی است 
تواند  می آمیختگی او با محیط اطراف می باشد سبب انزواطلبی وگوشه گیري آن فرد می شود که

اثرات جبران ناپذیري بر جامعه ومناسبات حاکم برآن داشته باشد ،براي معلوالن کافی نیست که در 
 تغییرات ساده اي د ولی منزوي ودور از دیگران باشند  پس ، چه به جاستمسکنی راحت زندگی کنن

 با تکیه بر روحیه قوي که در در معماري وشهرسازي و وسایل عمومی داده  شود تا این افراد مسلماً
ی و ایجاد محیط مناسب براي خود برآیند یکی از این محیط ها گتوانند از عهده امور زندبخود دارند 
منی براي تمامی اعضاء جامعه ، براي گذران ساعات أزشی و ورزشگاهها بوده که همواره ممیادین ور

 با برنامه ریزي صحیح درطراحی تمامی کهالت عدیده آن می باشدکفارغ از هیاهوي زندگی ومش
 موجبات احساس امنیت و آسایش آنها را فراهم  می شوداماکن و امکانات شهري بویژه میادین ورزشی

یش فعالیت هاي ورزشی در سطح کشور و بخصوص پ توجه به نیاز مبرم به توسعه بیش از کنیم با
ابی یفکروروان معلولین و جانبازان وجود دارد، لذا براي دست اهمیتی که در پیشبرد و تداوم سالم سازي

  به بهبود عملکرد فضاهاي ورزشی ، ایجاد ضوابط طراحی جدید براي اماکن ورزشی ضروري است 
مروزه متاسفانه بسیاري از ورزشگاهها و مراکز ورزشی کشورمان از نظر ساختمان  سازي و معماري ا   

براي استفاده معلولین در نظر گرفته نشده است و روشنگر ناسازگاري و نداشتن تطبیق اصولی آنها با 
اید سیس مدیریت شهري بأجدیدالت در ایجاد ورزشگاههاي  لذا] 2 [ وضعیت جسمی معلوالن است

نقشه هاي این ساختمانهارا با معیارهاي استاندارد مناسب  سازي محیطی براي معلولین تطبیق دهند و در 
زمینه ورزشگاههاي قدیمی نیز باید آنهارا تا جایی که امکان دارد براي استفاده جانبازان و معلولین 

 به عرصه فعالیت و زندگی  اینکه براي بازگشت جانبازان و معلولینبهبود و اصالح کنند و نهایتاً
اجتماعی ، نیازمند مناسب سازي محیط اجتماعی و شهري بویژه مناسب سازي ورزشگاهها و میادین 
ورزشی بوده تا از این طریق بتوان شرایط الزم جهت بازگشت جانبازان ومعلولین را به جامعه و 

  مشارکت فعال آنها را در زندگی اجتماعی فراهم کرد 
  
  
  



 
  
  
  
 اماکن و مراکز عمومی و تفریحی و ورزشی همچون ،ئل ارتباطی ا وسبارهنرو الزم است که درازای   

پارکها و ورزشگاهها و میادین ورزشی تدابیري به عمل بیاید که افراد معلول بتوانند به راحتی نیازمندي 
راکز ورزشی  درورزشگاهها وموساختمانی رفع موانع معماري  درهمین راستاهاي خود را برآورده کنند

 نیازهاي معلولین به خصوص معلوالن جسمی ه شدنوردآ می تواند خود کمک موثري در بر       کشور
  حرکتی و جانبازان باشد 

در اینجا بعنوان نمونه جدا از بقیه موانع ومشکالت جانبازان با توجه به موضوع مقاله به ارائه    
  دین ورزشی وورزشگاهها بسنده می گردد و  ومناسب سازي میامشخصات و ضوابط کلی در طراحی

  
این موضوع را بطور اجمال بترتیب از ابتداي ورود افراد جانباز و معلول به محیط هاي ورزشی براي 

  شرکت در فعالیتهاي ورزشی مورد بررسی قرار می گیرد 
  
    هاي ورزشی  مشخصات و ضوابط کلی طراحی تجهیزات شهري و شهرك– 1
  
   اتوبوس  ایستگاهها– 1/1
  

هاي ورزشی احداث محل انتظار ایستگاه          در پایانه هاي اتوبوسرانی درون شهري و شهرك
 سانتیمتر و همسطح با کف اتوبوس با حفظ اصول اتصال  پیاده رو 150 با عرض ولیناتوبوس ویژه معل

   ایجاد شود ،  سانتیمتر از کف زمین45هایی با ارتفاع  به سواره رو باید ایجاد شود ونیمکت
  
   توقفگاههاي وسایل نقلیه – 2/1
  

بمنظور پیاده و سوار شدن معلولین از وسیله نقلیه در خیابان  هاي اصلی یله نقلیه ستوقف و        براي 
 متر در ارتباط مناسب با پیاده رو ایجاد شود 12 متر و طول حداقل 6/3ایجاد محلی به عمق حداقل 

یستگاههاي عمومی به معلولین جسمی حرکتی با نصب عالمت مشخص  اختصاص قسمتی از اهمچنینو
ینگ ویژه وسائل نقلیه معلولین صندلی دار با نصب عالمت مخصوص کشود و حداقل اختصاص دو پار

 در ] 3 [ متر براي محل پارگینگ در نظر گرفته شود5/3متر با عرض حداقل 500در کنار خیابان در هر 
 محل سوارشدن درمجاورت در ید با ،نقلیه سواري و اتوبوس و پارگینگدسترسی به وسائل براي ضمن 

  ورودي میادین ورزشی باشد 
  
  



 
  
  
  
   محل عبور عابر پیاده در سواره رو – 3/1
  

براي عبور جانبازان و معلولین از سواره رو به طرف پیاده رو باید با ایجاد خط کشی عابر پیاده در        
ایجاد شود و در محل خط محل عبور عابر پیاده   متر500 و حداکثر در هر سواره رو در کلیه تقاطع ها

کشی عابر پیاده ، جداول اول خیابان حذف گردد در ضمن پیش بینی دستگاه تولید صدا خبر دهنده و 
نصب کلید دستی براي چراغ سبز و استفاده از مصالح متفاوت در کف سازي محل عابر پیاده براي 

  روري استتشخیص نابینایان ض
  
   پلهاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو – 4/1
  

 در امتداد خط کشی عابر 500پلهاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو حداکثر در هر        پیش بینی 
ص براي نابینایان ضروري است این پلها باید بدون یپیاده و همراه با نصب عالئم حسی قابل تشخ

و عرض  استفاده شود 1/10یر این صورت از سطح شیبدار با حداکثر شیب اختالف سطح بوده ودر غ
غزنده و چنانچه از نرده هاي فلزي ساخته شده است لو جنس پلها از مواد غیره  سانتیمتر 150آن حداقل 

   کم باشد بسیارباید فاصله نرده هاي آن 
  
   پیاده رو ها– 5/1
  

 و غیره لغزنده از موادي مانند موزائیک شیاردار ، بتون یا            رویه پیاده روها باید محکم ، صاف
بتون آسفالتی باشد و نباید داراي پیچ و خم هاي زیادي و تغییر مسیرهاي ناگهانی در گذرگاهها داشته 

سب انجام شود و شیب  تغییر سطح در مسیر پیاده روها باید صرفا با استفاده از سطح شیبدار مناباشند و
 حداقل عرض براي عبور  وتواند باشدی  م1/12 بیشتر باشد و در شرایط محدود حداکثر تا 1/20نباید از 

 عبور همزمان دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر دومتر متر و براي 2/1جانبازان با صندلی چرخدار 
 مانند صندوق پستی ، سطل زباله ، می باشد در مسیر پیاده روها از نصب هر نوع مانع غیر ضروري

 سانتیمتر بین پیاده رو و باغچه یا 5 ایجاد جدول به ارتفاع حداقل وآبخوري و غیره باید خودداري شود 
سیساتی و شیرفلکه و غیر ه در أجوي کنار پیاده رو الزامی است و استفاده از هرگونه شبکه و اجزاي ت

 باید داراي سر پوش هم سطح با  ،جباردر بکار بردن آنهاکف پیاده رو غیر اصولی بوده ودر صورت ا
  سانتیمتري از مانع و حذف   90 از عالئم حسی در کف پیاده رو به شعاع ونیزکف پیاده رو باشد 

  
  



 
  
  
  

 نرده بوسیلهباید بلند  پیاده روها  درحفرات و درزها در پیاده رو ها براي نابینایان الزامی می باشد بعالوه
  ن براي پیشگیري از سقوط جانبازان استفاده گردد هاي اطمینا

  
     سطوح شیبدار – 6/1
  

ه از سطوح شیبدار یکی از تدابیر در جهت ایجاد سهولت براي جانبازان و معلولین در رفت         استفاد
و آمدهاي شهري می باشد که اهمیت زیادي بویژه براي اماکن عمومی همچون مساجد ، ادارات ، 

% 8 سانتیمتر و حداکثر شیب 120دارد اندازه عرض سطح شیبدار حداقل ..... ورزشگاهها و بانکها ، 
 متر الزم است ، سطوح شیبدار ورودي ساختمان باید مسقف و با نصب 9 تا 3براي سطح شیبدار از طول 

نتیمتر  سا4 سانتیمتر و حداقل 5/3  سانتیمتر و قطر 85 الی 60با ارتفاع شیبدار نرده در طرفین سطح 
 در طرفین  سانتیمتر جهت حفاظت و کمک5ولی با بلندي ا جد همچنینفاصله از دیوار ایجاد شود

مربع در هر  سانتیمتر200 الی 180براي هر شیبراه باید یک پاگرد به اندازه و الزامی است سطح شیبدار
   ] 4 [ سانتیمتر ارتفاع ایجاد شود  80 متر طول یا 10
  
   پله ها – 7/1
  

 32 الی 28   در صورت اجبار براي نصب پله و استفاده از آن ، پله ها باید داراي کف به اندازه      
 سانتیمتر بصورت یکنواخت و بدون پخ در لبه پله و 120سانتیمترو عرض حداقل   15سانتیمترو ارتفاع 

ناسب به ارتفاع غیرلغزنده باشد واز اختالف رنگ بین کف و پاخور پله ها استفاده شود و نرده هاي م
 سانتیمتر در دو طرف راه پله و در راه پله هاي عریض در وسط آن 5/3   سانتیمتر و قطر 85 الی 60

قبل از ورود به قفسه پله براي هشدار به نابینایان راه رو  از عالئم حسی در کف همچنیننصب گردد 
از لغزش عصا الزم است استفاده شود و در کنار عرضی پله تعبیه لبه مخصوصی براي جلوگیري 

 120باشد و هر پاگرد حداقل عمقی برابر با  می تواند  عدد12درضمن حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد 
                         سانتیمتر باید داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
                    مشخصات و ضوابط کلی طراحی تسهیالت فضاهاي داخلی ورزشگاهها و میادین ورزشی-2
  
    ورودي ها ودرب هاي میادین  وسالن هاي ورزشی-  1/2
 

 سانتیمتر به 160       درب ورودي اصلی براي استفاده معلولین باید بدون آستانه وبا عرض حداقل 
 سانتیمتر عمق فضاي 150ینگ و همسطح پیاده رو باشد و حتی االمکان داراي  کسواره رو و نزدیک پار

م با سایه بان باشد ودرهاي داخلی باید استاندارد وحتی المقدور بدون آستانه أدرجلو درب ورودي وتو
  سانتیمتر براي عبور صندلی 90 سانتیمتر آستانه نداشته باشد  وباعرض 2ودر صورت اجبار بیش از 

 سانتیمتر در نظر گرفته شود  واز دستگیره اهرمی بجاي 100چرخداروحداکثر ارتفاع دید از کف 
 نباید به راهروها باز شود ، اگر چه در  سانتیمتري استفاده شود و درها معموال120ًرتفاع کروي در ا

برخی فضاهاي ورزشی این امر اجتناب ناپذیر است در این گونه موارد باید ضمن حفاظت کافی ، 
فضاي الزم براي چرخش و حرکت صندلی چرخدار جانبازان در نظر گرفته شود واز نصب فنربرروي 

براي بستن اتوماتیک اجتناب شود ونیز فاصله بین درهاي دوبل باید بنحوي تعیین شود که استفاده درها 
 20کنندگان از صندلی چرخدار بتوانند مستقال از درها عبور کنند درها باید داراي پاخور به ارتفاع 

 در معمولی سانتیمتر در زیر درب داشته  ودر کنار درها ي چرخان و گردشی و کشویی بیش بینی یک
 سانتیمتر براي عبورمعلولین و جانبازان در نظر گرفته شود و فاصله دو درب متوالی که هردو 80بعرض 

   سانتیمتر باشد 200 – 280 – 120به سمت خارج یا داخل ویا به یک سمت بازمی شوند باید بترتیب 
   

   راه روها و سالن هاي ورزشی – 2/2
  

ن هاي ورزشی باید بنحوي باشد که دسترسی افراد جانباز و معلول به        طراحی فضاهاي داخلی سال
کلیه بخشهاي داخلی سالن ها امکان پذیر باشد و در صورت وجود اختالف سطح در کف راهرو ها 

 و 12 به 1باید از سطح شیبدار بصورت مناسب استفاده شود و شیبراههاي داخلی سالن ها از نسبت 
تیمتر کمتر نباشد  و پوشش کف از مواد غیر لغزنده و راحت باشد بعالوه در  سان150عرض راه روها  از 

 بندي کف بصورت متفاوت استفاده شود واز نصب گبخش هاي مختلف سالن ها سعی شود از رن
  موانع مختلف در راه رو ها اجتناب شود

  
  
  
  
  



 
  
  
   رختکن ها و دوشها – 3/2
  

نیمکت وصندلی هاي متحرك و دوش و سرویس بهداشتی        رختکن ها  از طرح باز  نوع تیمی با 
ویژه براي معلولن استفاده شود و راههاي دسترسی به رختکن و فضاهاي ورزشی غیر لغزنده و عاري از 
موانع و بدون پله باشد و سیستم دستشویی ، دوشها و توالت به آسانی در دسترس  باشد ودر ضمن 

قل یک اتاقک با دوشهاي متحرك در رختکن براي معلولین استفاده از طراحی قفسه هاي افقی وحدا
  سرپایی پیش بینی شود 

  
   سرویسهاي بهداشتی – 4/2
  

      ایجاد سرویس بهداشتی مخصوص معلولین و جانبازان در ساختمان هاي عمومی بویژه 
لول ورزشگاههاالزم می باشد بخصوص در مجاورت در ورودي ایجاد حداقل یک توالت ویژه افراد مع

 توالت عمومی یک 10داراي صندلی چرخدار و نیزدر طراحی سرویس هاي بهداشتی  به ازاي هر 
 سانتیمتر و درب 170 الی 150توالت مخصوص معلولین الزامی است  حداقل اندازه سرویس بهداشتی 

 نصب سینک  سانتیمتر آستانه نداشته باشد ،2آنها باید به بیرون بازشو بوده و بدون آستانه یا بیش از 
 سانتیمتري باشد 70 سانتیمتري از کف و داراي دستگیره در دوطرف در ارتفاع 45توالت در ارتفاع 

 سانتیمتر عمق بدون مانع در زیر دستشویی 45 سانتیمتر و حداقل 80همچنین ارتفاع دستشویی از کف 
 سانتیمتر و 90از کف در نظرگرفته شود و شیرهاي دستشویی بصورت اهرمی و ارتفاع لبه پایین آینه 

   ] 5 [ سانتیمتر باشد 80حداکثر ارتفاع میله حوله و جاي صابون از کف 
  
   فضاهاي عمومی و تسهیالت رفاهی – 5/2
  

      فضاهاي عمومی وتسهیالت رفاهی مانند رستوران ، بوفه وغیره در دسترس باشد و نصب تابلوهاي 
بدو ورودي براي دادن اطالعات در باره مسیرها و راهها و راهنماي با استفاده از خط برجسته و نقشه در 

 سانتیمتر در نقاط مختلف با  80 الی 75امکانات موجود ضروري است وآبخوریها با ارتفاع کمتر از 
  فضاي 

 سانتیمتر و عرض نشیمنگاه کافی تعبیه 45کافی  در جلو آن نصب شود وصندلیهایی با ارتفاع کمتر از 
استقرار تماشاچیان نصب نرده ها باید بنحوي باشد که مانع دید افراد با صندلی شود در ضمن درمحل 

چرخدار نشود ودرطراحی تلفن هاي عمومی ضمن استفاده از سیستم آمپلی فایر براي معلولین کم شنوا 
   سانتیمتر 75باید ضوابطی همچون  همسطح بوده کف باجه با گذرگاه  و عرض درب آن بمیزان حداقل 

  



 
  
  
  
 الی 110 سانتیمتري از کف باجه بوده ودر جلوي آن فضاي برابر با 100نصب دستگاه تلفن در ارتفاع و 

  ] 6 [ سانتیمتر در نظر گرفته شود 140
  
   مشخصات و ضوابط کلی طراحی استخرها ورزشی براي جانبازان و معلولین – 3
  
ي مختلف طراحی شود عمق مورد     استخرها بهتر است سرپوشیده و چند منظوره باشد و با عمق ها 

 سانتیمتري در نظر 150 الی 120 و تا 45 الی 30استفاده براي برنامه هاي مختلف ممکن است از حدود 
گرفته شود ودسترسی به ورودي و خروج از استخر باید آسان باشد واستخر باید داراي سکوهاي 

د با صندلی چرخدار به استخر باشد مخصوص و ایجاد شیبراه مناسب براي انتقال سریع و آسان افرا
استخرهمچنین باید داراي سیستم  هاي تصفیه و گرمایش آب  باشد و سیستم حرارتی آب باید بنحوي 
باشد که بتوان براحتی حرارت آنرا تنظیم کرد ومجراي دخول آب بهتر است در کف استخر بمنظور 

االبر دستی یا هیدرولیکی براي ورود یکنواخت آب و حفظ حرارت ایجاد شود و نصب  سیستم ب
کمک به ورودو خروج معلولین و جانبازان به استخرکه قادر به راه رفتن  نمی باشند ضروري است 
بعالوه استفاده از خط بریل ورنگ آمیز ي و سیستم صوتی براي آگاهی دادن از عمق ، راههاي خروج 

شکال هندسی با اندازه هاي مختلف در و سایر مشخصات استخر الزم است بعالوه  از خطوط رنگی و ا
کف استخر براي راهنمایی و جهت یابی باید استفاده شود و فضاي کافی در اطراف استخر براي 

 [فعالیتهاي مختلف جنبی ودر کنار استخر یک اتاق اورژانس و کمکهاي اولیه مجهز به تلفن ایجاد شود 
7 [   
  
  نتیجه گیري 

  
مقاله بتواند کمکی  هرچند ناچیز در جهت اصالح ، بهبود و مناسب سازي در پایان امیدوار یم این     

طراحی شهرك ها و اماکن و سالن هاي ورزشی داده باشد که اجراي آنها نه تنها الزم بلکه امر ضروري 
 تجربیات جهت کمک به کسب استقالل فردي و اجتماعی جانبازان و معلولین می باشد چنانچه 

ی فردي گبازتوانی و دستیابی معلولین به استقالل در زمینه زندکه بت کرده است توانبخشی در جهان ثا
و اجتماعی بدون سازگاري محیط زیست غیر ممکن است بر عکس در صورتی  که وضعیت خاص 

  جسمانی ومعلولیت این افراد در طراحی شهري و تجهیزات مسکونی و تفریحی در نظر گرفته شود 
  
  
  



 
  
  
  

اهد بود کلیه امور زندگی خودرا به تنهایی و بدون کمک و دخالت دیگران شخص معلول قادر خو
  انجام دهد 
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