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البحر . السياحة البحرية هي وجهة واحدة تعزز إمكانات الرتفيه من الفضائل الطبيعية، وخاصة إمكانات الطبيعية البحرية

ج نتيجة لذلك أن يضع قيمة عالية وميكن أن توفر مراجع للمجتمع متتلك إمكانيات هائلة، ميكن أن يتم تطويرها لتكون قادرة على إنتا 

البحر هو يف الواقع واحدة من اإلمكانات الطبيعية اليت ينبغي تطويرها من خالل ثروة من حيث الطبيعية واالصطناعية من إدارة . السياحية

سافرين كخيارات السياحة البحرية املتاحة يف هذا مع ومن املتوقع أن تستوعب احتياجات امل. الرجل يف شكل مناطق اجلذب السياحي

  .الوقت وجود السياحة البحرية

لسياحة البحرية هي أيضا الرتكيز لرتبية األمساك اهلامور كشكل من أشكال االستدامة البيئية املتبادلة يف جمال السياحة البحرية ا 

باستخدام اهلامور تربية . تربية األمساك اهلامور هو مؤيد للسياحة البحرية وتعطي انطباعا خمتلفا من السياحة البحرية بشكل عام. البحرية

املائية بسبب القيمة اإلجيابية هلذه األمساك هو عال جدا، سواء من حيث اجلماليات، فضال عن الفوائد املالية من خيارات الطهي األحياء 

  . لزوار السياحة حبريا

 منطقة تقع يف اجلزء الشمايل الغريب حملافظة جاوا. وبان هو موقع السياحة البحرية القائم على تصميم هذه الثقافة اهلامورت 

  . الشرقية لديها خط البحر الشاسع، مما جيعلها مناسبة جدا الستخدامها بوصفها السياحة البحرية

وبالتايل البيئة كأساس لتصميم العمارة البيئية حتت عنوان . لبيئة هي جتسيد واحدة من وسيلة للحفاظ على البيئة الطبيعيةا 

الطبيعة دون تدمريه وميكن احلفاظ على الظروف البيئية فضال عن توفري  تطبيق هذا املوضوع لتحقيق التصميم يف وئام مع. جوالت

مع تأسيس هذا املوضوع تصميم ميكن تطويرها باعتبارها مفهوم التصميم من خالل اختاذ مبادئ العمارة . املفاضالت بني العمارة والطبيعة

  . البيئية يف التصميم

التصميم هو أيضا . ية اليت لديها اهلامور التفريخ اخللفية أو تربية لرتبية ودراستهاستنادا اهلامور السياحة البحرية بقعة السياحا 

مكانا رائعا لزيادة تسليط الضوء على إمكانات البحر كعنصر رئيسي، اهلامور إىل دعم وظائف يف تصميم مركز السياحة البحرية وبناء 

 .ملتوقع أن حيضر أكثر إثارة لالهتمام والتعليمى للزواراهلامور تربية األحياء املائية يف توبان ومركز سياحي ومن ا


