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 چکیده

به عنوان سمبل اقتصاادی و بازااای یا   در دنیای امروز ورزش جزئی از فلسفه زندگی شده و معماری ورزشی

فرهنگ در حال رشد شناخته می شود. یکی از مهم ارین ورزش هایی که هم از دیادگاه علاوپ پزشاکی و روان 

. از آن جاا کاه شناختی و هم از نظر گردشگری و سرگرمی بسیار مورد ااکید می باشد ورزش هاای آبای اسات

تلا  ورزش را خدر جامعه جهانی اجلی یافتاه و گوناه هاای م خود ورزشی ایران با قدمت و ااریخ کهنپیشینه 

هاد  از ایان ایقیا   طراحی معماری مجموعه های ورزشی ضروری به نظار مای رساد. بهلذا اوجه  رقم زده،

. باه نظار مای رساد اراقاا  شناسایی عوامل موثر بر روند طراحی مجموعه های ورزشی آبی و ساحلی می باشاد

در  مل مییطی، اجتماعی، اقتصادی و معمااری بساتگی دارد.ازشی آبی و ساحلی به عوکیفیت مجموعه های ور

شناساایی  بارایروش ایلیل میتاوا از  مطالعات مرابط با طرح از روش ایقی  اوصیفی جهت شناخت اولیه، و

اکتور فا 4و در انتها اوجه باه ، شده است استفاده عوامل موثر بر طراحی معماری مجموعه ورزشی آبی و ساحلی

ایان قبیال جذابیت، اوسعه ورزش، درآمد زایی و آسایش به عنوان مهام اارین عوامال ماوثر در روناد طراحای 

 پیشنهاد می گردد.مجموعه ها 

 

 .اوسعه اقتصادی، ورزش های آبی و ساحلی، ورزشیمجموعه طراحی معماری،  :های کلیدی واژه
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 مقدمه

ایرک بدنی کاسته شده و نیاز به انواع ورزش ها بیش ار احساا  مای گاردد.  در دنیای امروز با پیشرفت اکنولوژی، از    

انوع ورزش های مختل  در سراسر دنیا بر اسا  قابلیت های هر سرزمین پایه ریزی می شود. مثال رشته های ورزشای وابساته 

ند مخاطبان متعاددی سطیی، می اوا. منابع آی های (1931)یزدانی و جهاندیده،  به دریا، در مجاورت سواحل اوسعه یافته اند

. باا اوجاه باه (1931)معتمادی و مهادوی ناژاد، ند و ورزش های آبی به سمت خود جذی کرا برای آی درمانی، لجن درمانی 

افزایش نیروی انسانی جوان و با در نظر گرفتن بقیه ی اقشار کشور و نیاز آنان به سالمتی )جسامانی و روانای( و افاری  و هام 

کسب مدال در رقابت های ورزشی قاره ای، جهانی و المپی  و نیز به عنوان بخشی از سیاست های کالن کشور کاه  چنین لزوپ

سال آینده به اصویب مراجع قانونی رسیده است نیاز اوجه به ابعاد مختل  برنامه های مرابط با فعالیت هاای  02در چشم انداز 

استاندارد را دوچندان می سازد. بدیهی است در ایان راساتا اوجاه عمیا  و ورزشی از جمله ایجاد ااسیسات ورزشی  مناسب و 

بساتر اجارای  "اماکن ورزشای". (5: 1934)نساجی متین و مولوی، مسئوالنه به ساخت فضاهای ورزشی بسیار قابل اوجه است 

قابات هاای ورزشای اااثیر فعالیت های ورزشی است و کیفیت آن ها بر روی آموزش و اجرای امرینات و برگزاری مساابقات و ر

مستقیم دارد. برای کارشناسان و مربیان و ورزشکاران کامال میرز است که آموزش های مرباو  باه مهاارت هاای رشاته هاای 

ورزشی باید در مییطی ارائه گردد که دارای ویژگی ها و استانداردهای مصوی و جاری آن رشته ورزشی باشند. با نگاه دیگر این 

است که آموزش مهارت های ساده و پیچیده ی  ورزش وقتی می اواند برای مبتدی و مااهر ماوثر واقاع  موضوع کامال مشخص

شود که در مکانی با استانداردهای علمی مطاب  با قوانین و مقررات آن ارائه شوند. با اوجه به این موارد، کیفیت و استانداردهای 

رزشی، در انجاپ امرین و خصوصا برگزاری مسابقات موثر است. بناابراین اماکن ورزشی عالوه بر برنامه های آموزش رشته های و

ساخت اماکن ورزشی باید مطاب  شرایط استانداردهایی باشد که در آن اماپ موارد ایمنی در زمینه های مختل  مانند قاوانین و 

گردیده و میل مناسبی بارای  مقررات رشته های ورزشی، بهداشت، اصول معماری و مهندسی در ساخت و اجهیز آن ها رعایت

ورزشکاران فراهم آید. عالوه بر این، دقت در انتخای رنگ، چینش مراب وسایل ورزشی در سالن ها، وجاود ناور و دماای کاافی 

باید لیاظ گردد. رعایت نکات فوق، احداث اماکن ورزشی را اقتصادی و با صرفه می نماید زیرا سرمایه گزاری بخش های دولتای 

ا در این زمینه با بهره برداری با کیفیت همراه می کند و دستاوردهای مطلوبی را مانند اربیت استعدادهای ورزشای و خصوصی ر

در سط  جامعه و حضور موف  آنان در کسب مقاپ های منطقه ای، ملی و بین المللی در بعد قهرمانی به دنبال خواهاد داشات. 

از فعالیت های ورزشی را افزایش و خدمات ورزشی با کیفیات بهتار را ارائاه  ضمن این که با جذی بیشتر مخاطبان، بهره گیران

خواهند داد. بدیهی است این امر موجب نشر و گسترش سالمتی جسمانی و روانی اقشار مختلا  شاده و از باروز آسایب هاای 

ی الزپ جلاوگیری خواهاد کارد ورزشی برای استفاده کنندگان از اماکن ورزشی به دلیل عدپ رعایت اصول ایمنی و استانداردها

طراحی فضاهای ورزشی علمی است خالقانه که اغلب به خل  آثاری منتهی می شود که حاصال ادغااپ نگارش  (. 1933)شیری، 

های عملکرد گرایانه و زیبا شناختی هستند. الزمه رسیدن به چنین طرحی ایجااد اعاادل باین ساب  شخصای معماار و زباان 

های بی شماری است که در اثر عوامال متعاددی چاون قاوانین و مقاررات مرباو  باه ورزش هاای  معمارانه طرح و قید و بند

 (.1931)معتمدی و مهدوی ناژاد، مختل ، نیازهای منیصر به فرد هر ورزش و شرایط خاص سایت و کارفرما به وجود می آیند 

باا مارور در این مقالاه بی و ساحلی می باشد. هد  از این پژوهش، شناسایی عوامل ااثیر گذار بر کیفیت مجموعه ورزش های آ

و پژوهش های پیشین فرض گردیده است جذی گردشگر ورزشی باه عوامال مساتقلی چاون اقلایم، امنیات، اجتمااع، اقتصااد 

فاکتور مهم برای اراقا  سط  کیفیت مجموعه ورزش های آبی و ساحلی انتخای  4دارد. به روش ایلیل میتوا، معماری بستگی 

 در پایان راهکارهایی برای اعمال این فاکتورها از طری  طراحی معماری ارائه شده است. گردید و
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 تعریف مفاهیم 

به طور کلی و عاپ به اماپ فضاهایی که امکان اجارای ورزش، فعالیات هاای جسامانی و حرکاات ورزشای و  :اماکن ورزشی     

 (.1939)عبدلی، اشد، می اواند اماکن ورزشی میسوی گردد افرییی برای کلیه افراد ی  جامعه در آن ها وجود داشته ب

اوقات فراغت: اوقات فراغت یعنی بخشی از زمان بیداری که انسان از اعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و به طاور دلخاواه      

 (.9: 1931)شریفیان و اصالنی، به استراحت و ارمیم قوا و رفع خستگی روحی و جسمی می پردازد 

ساحلی: مناظر زمینی، دریایی و هوایی خاص همگی می اوانند منبع اوسعه ورزش باشند. مناط  دریاایی  -ورزش های آبی     

)مهری اااالر پشاتی و همکااران،  و ساحلی به دلیل ویژگی هایی که دارند، یکی از گونه جاذبه های طبیعی میسوی می گردند

سواحل  مختل  دنیا انجاپ مای شاود عباراناد از: والیباال سااحلی، فواباال ساحلی که در  -رشته های ورزشی آبی (.6: 1939

ساحلی، هندبال ساحلی، شنا، غواصی، قای  رانی، اسکی روی آی، جت اسکی و موج سواری که در جدول ذیل به معرفی آن هاا 

 می پردازیم. 

 (814 -814: 1131نویفرت،  ) ،ساحلی -معرفی ورزش های آبی( 1جدول )

 

 فضای مورد نیاز گروهی/ انفرادی ناپ ورزش نوع ردی 

1  

 ساحلی

 2m 3*16 زمین والیبال گروهی والیبال

 2m 18*27 هندبالزمین  گروهی هندبال 0

 - گروهی فوابال 9

 - گروهی انیس 4

5  

 

 آبی

استخرهای شنا بر حسب نوع  فعالیت ممکن است آموزشی،  انفرادی شنا

 ی ی  منظوره و یا چندمنظوره باشد.امرینی، مسابقه ای و یا افریی

 در فضای بسته و قابل کنترل و در استخر اختصاصی انفرادی شیرجه 6

 m 5.5اا  9.5و عم   2m 9.6*5 فضایی با ابعاد انفرادی غواصی 1

 قابلیت طراحی استخر دو منظوره غواصی و شیرجه

و عم   2m 02*92 استخری با ابعاددر مسابقات بین المللی  گروهی واارپلو 3

1.3m 

 1.5mو عم   2m 3*02 استخری با ابعاددر مسابقات داخلی 

 قای  رانی در آی های خروشان و آراپ گروهی/ انفرادی قایقرانی 3

ی  ورزش افرییی، نیازمند اسکله، برای جلب گردشگر مناسب  انفرادی جت اسکی 12

 است.

اسکی روی  11

 آی

 2m 02*022 ت  دارای ابعادمیدان اجرای مسابقا انفرادی

ورزشکار با اسکی مخصوص با وسایل آبی مواوری با سرعتی حدود 

 سی کیلومتر در ساعت روی آی کشیده می شود.
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 روش تحقیق

  روش گردآوری اطالعات:

ترنتای روش گردآوری اطالعات به صورت منابع کتابخانه ای )کتب، پایان نامه، گزارشات، مقاالت و مجاالت اخصصای( و این

بوده است. هم چنین بازدید میدانی از میل سایت برای آشنایی با پتانسیل ها و قابلیت های آن و مشاهده مجموعه های مشاابه 

 با موضوع طرح در سط  کشور صورت پذیرفته است.

 ابزار گردآوری اطالعات: 

ده در بخش مطالعات، اهیه ی عکاس، ابزارهای مورد استفاپژوهش حاضر در دو بخش ائوری و عملی صورت پذیرفته است. 

اسکیس، فیش برداری از منابع، جداول، نقشه، ایلیل های گرافیکی، مشاهده میدانی از سایت و مجموعه های مشابه با موضاوع 

 طرح خواهد بود و ابزارهای به کار رفته در طراحی، ارائه نمونه شبیه سازی کامپیواری با نرپ افزارهای معماری می باشد.

 

 (، روش تحقیق2ل )جدو

روش  اهدا 

 ایقی 

 ایلیل گردآوری

 ابزار روش ابزار روش

کتای، پایان نامه، مقاالت، منابع  اسنادی اوصیفی علمی

 مجازی، مجالت اخصصی، نقشه

ایلیل 

 میتوا

 فیش برداری، نمودار، جداول

 - - مشاهده میدانی - ایلیلی عملی

ه ااوکد، نرپ افرارهای س - - - مدل سازی

 بعدی

 

 روایی:  

، و باا اوجاه باه مطالعاات ساایر بوشهر اسااید گروه معماری دانشکده ایصیالت اکمیلی واحد ان از  5 با اوجه به نظریات

 پایان نامه های مشابه و مقاالت و کتب مربوطه، ابزار گردآوری و ایلیل اطالعات و متغییرها از روایی الزپ برخوردار می باشد.

 

 ابحث و یافته ه

و برای هر بررسی مجموعه ورزشی آبی و ساحلی در ارابا  با  و مراجع گوناگون یان نامهپامقاله،  16 ،روش ایلیل میتوا در

 کدبا ی   جدول هر میتوا این در ضمن در .ارائه گردید 9 ، در جدولراهکار و ابزار معمارانهی  یا چند ارزش اجتماعی، میتوا 

 معرفی شده است. مراجع به کار رفته در جدول ایلیل میتواناپ معرفی شده است که در زیر 

، بررسی اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی مناط  شهری، نمونه موردی: منطقه نمونه گردشگری سبز (1939) عبدالهی، الهاپ: 1کد 

 .ریت شهری و اوسعه پایدار، اهرانچشمه، کنفرانس ملی شهرسازی مدی

(، بررسی نقش پارک های آبی در جذی گردشگر برای اوسعه اقتصادی شهرها نمونه 1932) ، عاطفهفغفوریان، مهسا و صداقتی :0کد 

 .3و 1، صص موردی مجموعه موج های آبی مشهد، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

 سایت همگردیمجتمع افرییات و ورزش های دریایی کیش،  :9کد 
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 لی آفتای.سایت رسمی مجموعه افرییی ورزشی پارک ساح :4کد 

 سایت رسمی سرزمین موج های خروشان. :5کد 

 ویکی پدیاسایت پارک آبی لندن،  :6کد 

 سایت ویکی پدیامرکز ورزش های آبی لندن،  :1کد 

 سایت ویکی پدیاپارک دنیای آی،  :3کد 

ری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، مرکز افرییات آبی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معما(1933) خورسندی، مجید :3کد 

 .112 -123شیراز، سال، صص 

، بازیافت گردشگاه ساحلی بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسالمی (1932) زاهدی، شیرین :12کد 

 .13 -32واحد شیراز، سال 

اقامتی با رویکرد احیا  و  -ر طراحی  معماری مجموعه افریییجستاری ب(، 1931، مهدی )اصالنیو شریفیان، اردشیر  :10و 11 کد 

 .19، ص اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ،اقویت صنعت گردشگری ایران نویسندگان

های (، بررسی ااثیر بکارگیری اصول معماری در اراقا  کمی و کیفی مجتمع 1931و سال  زمانخانی، جالل ) کاوهصالیی،  :19کد 

 -434، صص اوریستی و پیشرفت و اوسعه اوریسم، اولین همایش ملی اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری، ابریز، ایران -افرییی

433. 

(، نقش مجتمع های اوریستی در اقتصاد  گردشگری، همایش ملی 1930در  خوان، رسول و نجفی اصل، میکائیل )  :14کد 

 معماری فرهنگ و اقتصاد شهری.

 .33، ص ، اابستان و پاییز91ستان، شماره ، فصلنامه شار(1931) مجموعه ورزشی افرییی بوستان ولی عصر :15کد 

(، مجموعه ورزشی نیازی جهت اوسعه ورزش و اوریسم ورزش، کنفرانس 1934میمدی، سوران و  موالنایی، صالح الدین ) :16کد 

 .6، رسازی، ابریز، ایرانبین المللی انسان، معماری، و  مهندسی عمران و شه
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 مجموعه ورزشی آبی و ساحلیمحتوا در ارتباط با تحلیل  ،(1) جدول

 ابزار معمارانه راهکار ارزش اجتماعی کد

 - گسترش حمل و نقل عمومی دسترسی 1

 - - امنیت

 استخرهای شنای گوناگون - اوسعه ورزش 0

سره های استخر موج، رودخانه های آراپ و خروشان، سر - افری 

سرعتی و آهسته، اویستر، چاله فضایی، سرسره موج، 

 جوانان، وکان مناط  بازی و سرسره های مخصوص کود

 ستوران و کافی شاپ و سایر وسایلر

 - - امنیت

مکان یابی در نواحی پراردد  دسترسی 9

 ها و بازارهاو مجاور هتل

- 

 کافی شاپ، سالن ماساژ - افری 

 گاه لوازپ شنافروش - درآمدزایی

فضای  کنارطراحی در  دسترسی 4

 گردشگری
- 

پر کردن اوقات 

 فراغت

امکان استفاده برای کلیه ی 

 اعضای خانواده

طراحی امکانات ورزشی بصورت جداگانه برای خانم ها و 

 آقایان

استخر موج، آبشار خروشان، سونا و جکوزی و سرسره های  فعالیت های افرییی افری 

 ماساژ، طراحی فضای حماپ آفتای آبی، سالن

، طراحی استخر بین المللی و استاندارد برای مسابقات - اوسعه ورزش

 استخر آموزش شنا، سالن بدن سازی

 طراحی فضای بازی های آبی - افری  5

 طبقه 0واحد اجاری در  043طراحی  ایجاد اشتغال درآمدزایی
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 مجموعه ورزشی آبی و ساحلیط با محتوا در ارتباتحلیل  ،(1) جدولادامه 

 ابزار معمارانه راهکار ارزش اجتماعی کد

نوع وسیله بازی و  09 افری  6

 سرگرمی

طراحی ، طراحی استخر موج، طراحی فضاهای بازی آبی

 فروشگاه طراحی دو، سه رستوران

 طراحی استخر بین المللی و استاندارد برای مسابقات - اوسعه ورزش

متری مخصوص شنا و ی  استخر  52استخر  0طراحی  - اوسعه ورزش 1

 متری مخصوص شیرجه 05

 های آبی،استخر شنای موج دریا، جکوزی بار، سرسره فعالیت های شاد و متنوع افری  3

های آبی، استخر کودکان، اجرای موسیقی زنده، بازی

 هارستوران غذاهای دریایی، بار سرو نوشیدنی

 فضاهای فوابال ساحلی، انیس ساحلیطراحی  - اوسعه ورزش 3

 طراحی فضاهای اقامتی - آسایش

 درآمدزایی

 - - زایی اشتغال

 فضاهای ماهی گیری، مسیرهای دوچرخه سواری - افری 

 - افری  12

 

فضاهای ماهی گیری، اسکله قای  سواری، فضاهای نشستن 

 در سایت، طراحی رستوران و کافی شاپ
 جذابیت

اوجه به کلیه ی اقشار در  ت مخاطبرضای

 طراحی

- 

 

11 

 - - افری 

 ال، دوچرخه سوارییبباشگاه بدن سازی، زمین انیس، وال - اوسعه ورزش

 استخرهای آی درمانی آی درمانی درمانی

 طراحی فروشگاه های  اجاری فعالیت های اجاری درآمدزایی

 مهدکودک، اااق و سوئیت 501طراحی  - آسایش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5511 

 

 

 

 مجموعه ورزشی آبی و ساحلیمحتوا در ارتباط با تحلیل  ،(1) جدولادامه 

 ابزار معمارانه راهکار ارزش اجتماعی کد

 سالن ماساژ، رستوران، سونا و جکوزی - افری  10

غواصی، ماهیگیری،  شنا، اوسعه ورزش

واارپلو، والیبال و انیس 

 ساحلی

یبال استخر، ورزش های آبی، زمین انیس، زمین وال

 ساحلی، بدن سازی

، استودیو پارک، سالن های سرپوشیده افرییی، پارک آبی - افری  19

 رستوران، آمفی ائاار

 سالن ورزشی - اوسعه ورزش

 

14 

 آالچی ، سکوهای مخصوص کمپینگ، هتل و سوئیت اقامت آسایش

وش نمایشگاه، رستوران، کافی شاپ، فروشگاه های فر فعالیت های افرییی افری 

 سوغاای، آمفی ائاار روباز، فضای بازی کودکان

 زمین انیس، زمین اسکیت، زمین های بازی ورزشیفعالیت های  اوسعه ورزش

 

15 

 - - جذابیت

طراحی فضاهای پااوق  اجتماع پذیری

 نشینی

- 

 - - هویت

 - - طبیعت گردی

 - - آسایش

 - - اشتغال زایی

 - - اشتغال زایی 16

 

معرفای گردیاد کاه در ایان ارزش در رابطه با مجموعه ورزش های آبی و سااحلی  15ررسی منابع در جداول ایلیل میتوا، با ب

 .استفاده شده است ول اعداد دفعات اکرار، از جدارزش مهم ار 4 انتخایمرحله برای 
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 مجموعه ورزشی آبی و ساحلیارزش ها در منابع مرتبط با  دفعات تکرار ،(8) جدول

 اعداد اکرار اکرار در منابع ارزش دی ر

 3 4و 9و 1 اکرار در منابع دسترسی 1

 2 0و 1اکرار در منابع  امنیت 0

 اوسعه ورزش 9
، 10، 11، 3، 1، 6، 4، 0اکرار در منابع 

19 ،14 
9 

 4 11، 3، 5، 9اکرار در منابع  درآمدزایی 4

 1 4اکرار در منابع  پرکردن فراغت خانواده 5

 4 14، 11، 3اکرار در منابع  آسایش 6

 0 3اکرار در منابع  زایی اشتغال 1

 1 11اکرار در منابع  درمان کنندگی 3

 0 15، 12 اکرار در منابع جذابیت 3

 1 12اکرار در منابع  رضایت مخاطبان 12

 1 11اکرار در منابع  درمانی 11

 1 15اکرار در منابع اجتماع پذیری 10

 1 15نابعاکرار در م هویت 19

 1 15اکرار در منابع طبیعت گرایی 14

 افری  15
، 11، 12، 3، 6، 5، 4، 9، 0اکرار در منابع 

 15و 14، 19، 10
19 

 

مهم اارین عوامال در  آسایش ، اوسعه ورزش، درآمد زایی وجذابیتبا اوجه به بررسی منابع، مشخص می گردد چهار عامل 

 باشد.می  مجموعه ورزشی آبی و ساحلیرابطه با 

 نتیجه گیری

در طراحی مجموعه ورزش های آبای  درآمدزایی ، آسایش وجذابیت، اوسعه ورزشعامل  4ااثیر  ، بیانگرایلیل میتوابخش 

راهکارهای زیر برای دساتیابی باه ایان  و نوآوری های حاصل از ایقی ، که با اوجه به پیشینه و ادبیات پژوهش و ساحلی است

   .عوامل پیشنهاد می گردد

برای امااکن ورزشای عناوان گردیاده اوسعه ورزش های آبی و ساحلی به عنوان عاملی مهم در ایجاد اقاضا  ،طب  مطالعات 

 .که برای دستیابی به این مهم راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردداست 

 .ساحلی برای استفاده عموپ مردپ و برگزاری مسابقات -احداث مجموعه های ورزش های آبی .1
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 ای مناسب جهت شنا، قای  رانی و ... با حضور ناجیان.ایجاد پالژه .0

 ایجاد زیرساخت های مناسب برای اقامت گردشگران .9

 .برگزاری اردوهای ورزش های آبی و ساحلی در بندر بوشهر .4

 

عامل دیگر در موفقیت ی  مجموعه ورزشی و افرییی، سط  آسایش مربو  به فضاهای افرییای مای باشاد کاه بارای آن 

 یر اوصیه می گردد:راهکارهای ز

 بهره گیری مناسب از اابش آفتای  .1

 جهت گیری مناسب فضاها به منظور سایه دار بودن در اابستان و آفتابگیر بودن در زمستان. -

 بهره گیری از پوشش گیاهی برای کنترل اابش. -

 با:عدیل رطوبت هوا ا .0

ن باه صاورت ناواری کاه امکاان طراحی ساختماپرهیز از ایجاد فضاهایی که هوا در آن راکد می ماند با  -

 گردش هوا را در پیرامون آن ها فراهم کند.

ساق ،  0استفاده از سق  های کاذی برای ایجاد سایه روی سق  و برقراری کوران هوا در فضاای باین  -

 راه حل دیگری برای کاهش نفوذ گرمای بیرون به درون بنا می باشد.

 خاطبان در مجموعه امکانات الزپ جهت آسایش در حال اوق  و حرکت م .9

طراحی گشودگی در بعضی نقا  معابر، طراحی فضاهای نشینمن و مکث در میوطه با طراحی: آالچی ،  -

  ،و اوق سایبان در نقاطی از مسیرهای اردد

 یامکانات اقامت .4

 طراحی ی  بخش از مجموعه برای اسکان گردشگران. -

 : مراجع

اقامتی با رویکرد احیا  و اقویت صنعت  -بر طراحی  معماری مجموعه افرییی جستاری(، 1931، مهدی )اصالنیو شریفیان، اردشیر 

 .9، ص اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ،گردشگری ایران نویسندگان
 (، پژوهش استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی، فصل اول و دوپ.1933شیری، ی )

 عی اربیت بدنی و ورزش، انتشارات بامداد کتای، اهران.اجتما –(، مبانی روانی1939عبدلی، ی )

 (، ااریخ اربیت بدنی و ورزش، دانشگاه اصفهان.1931معتمدی، پژمان و مهدوی نژاد، رضا )

سااحلی در اوساعه گردشاگری ساواحل  -(، نقش ورزش های آبای1939) ، فروهو پیوسته گر ، درسامهری ااالر پشتی، اسفندیار و خدامی

 .6، ص طالعه موردی جزیره آشوراده، اولین همایش ملی اوریسم و گردشگری سبز در ایرانشمال کشور م

(، بررسی ساختاری معماری مجتمع های ورزشی و ااثیر آن ها بر اراقاای ساط  اوساعه 1934نساجی متین، مریم و موسوی، میر سعید )

 .5ازی، ابریز، ایران، ص گردشگری، کنفرانس بین المللی انسان، معماری و مهندسی عمران و شهرس

 .493 -416، (، اطالعات معماری نویفرت، ارجمه امیر سرمد نهری، انتشارات سیمای دانش ، اهران1939نویفرت، ارنست)

ساحلی ایران گامی بارای اوساعه گردشاگری در چابهاار، هماایش ملای  -(، ورزش های آبی1931عبدالغفور )، یزدانی شهراپ و جهاندیده 

 مکران و امتداد دریایی جمهوری اسالمی ایران.اوسعه سواحل 
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