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    Abstract     چکیده

  با   که  است  انگیزی  خاطره  و  طبیعی  های  عرصه  دارای  دماوند  اعالی  چشمه

 داشتن   با  و  گردشگری  و  رفاهی  های  بخش  در  مناسب  امکانات  سازی  فراهم

  تردد   کلی  طور  به.  میدرخشد  شهر  در  نگینی  همچون  مطلوب  های  ظرفیت

  که   گردشگران  تعداد  پر  حضور   حساس،  طبیعی  محیط  این  در  نشده  کنترل

 منظر  در  طبیعی بستر به  توجهی کم باشد، می  محسوس  سال گرم  فصول در

  ،  آن از جاری نهر و چشمه آب  ویژه به بستر آلودگی ، سایت پیرامون موجود

 مسائل   و  الزم  خدمات  نشدن  ارائه  ،  چشمه  پیرامون  مستحدثات  ناسازگاری

 و   مسکونی  محالت  بالفصل  جواری   هم  ،   نظافت  و  بهداشت  بحث  به  مربوط 

  محدوده   این  مشکالت  و  مسایل  از  چشمه  پیرامون  تفرج  عرصه  با  اطراف  باغات

  محسوب   ارزشمند  طبیعی  محیط  یك  که  مقاله  این  موضوع  به  توجه  با.  میباشد

  با   که  سال،  از  درمقاطعی  منطقه  در  گردشگران  پرتعداد  حضور  شود،  می

 . نماید می ضروری آن مورد در را جویی چاره است؛ شده همراه مشکالتی

  شناسایی   جهت  در  آن  معرفی   به  نیاز  و  طرح  بستر  ویژگیهای  به  توجه  با

  و   تجزیه  روش  و  تحلیلی  و  توصیفی  مقاله  این  در  تحقیق  روش  ها،  پتانسیل

  این   اطراف  منظر  طراحی.  میباشد  کیفی  تحقیق  نوع  اساس  بر  نیز  تحلیل

  و  فرهنگی  بستر بازخوانی  و محیطی روانشناسی  بر  مبتنی  که   طبیعی چشمه

  حیات   مذکور،  مسائل  حل  ضمن  تواند  می  باشد،  اعالء  چشمه  محدوده  طبیعی

  طبیعت   و  انسان  پیوند  نحوی  به  و  بخشیده  بهبود  نیز  را  طبیعی  محیط  و  بومی

 . کند تقویت را

 Cheshme Aala Damavand has natural and memorable areas 
that shines like a jewel in the city by providing suitable 
facilities in the welfare and tourism sectors and by having 
favorable capacities. In general, uncontrolled traffic in this 
sensitive natural environment, the presence of a large 
number of tourists, which is noticeable in the hot seasons of 
the year, lack of attention to the natural bed in the existing 
landscape around the site, bed pollution, especially the 
spring water and the stream flowing from it, the 
incompatibility of the constructions. Around the spring, the 
lack of provision of necessary services and issues related to 
health and cleanliness, the immediate proximity of 
residential areas and surrounding gardens to the recreation 
area around the spring are among the problems of this area. 
According to the topic of this article, which is considered a 
valuable natural environment, the presence of a large 
number of tourists in the region at times of the year, which 
is accompanied by problems; It makes it necessary to find a 
solution about it. According to the features of the project 
platform and the need to introduce it in order to identify the 
potentials, the research method in this article is descriptive 
and analytical and the analysis method is also based on the 
type of qualitative research. The design of the landscape 
around this natural spring, which is based on environmental 
psychology and rereading the cultural and natural context of 
the Alaa spring, can improve the native life and the natural 
environment, and somehow strengthen the bond between 
man and nature. 

   کلمات کلیدی
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 Keywords  
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 مقدمه -1

  به   آن  ترجمه   قابلیت  و  محیط  و  انسان   رابطه  موضوع  معاصر   قرن   در

  از   حوزه  پژوهشگران این   توجه  مورد  معماری،  و  محیط   طراحی  زبان

  محیط   ویژگیهای  و  انسان  شناخت   راستا   این  در.  است  بوده  دانش

.  دارد  اهمیت  دو عامل  این  میان   رابطه  برقراری  چگونگی  و  او  زندگی

  حوزه   دو  تعامل   از   که   گردیده  مشخص   گرفته   انجام   های   بررسی   در

  " محیطی روانشناسی"  رشته ای میان دانش معماری، و رفتاری علوم
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  از  انسان درک و نیازها  پایه  بر طراحی های نظریه و رسیده تکوین به

  عرصه   را   محیطی   روانشناسی   توان   لذا می  است،   گردیده   تدوین   محیط

  از   معماران  هدف.  کرد  قلمداد  رفتاری  علوم  و  معماری  مشترک

  در   آن  کاربرد  و  محیط   و  انسان  رابطه   دانش، تحلیل  این  به  پرداختن

 [.1] است  معماری راهبردی طراحی

 مسئله بیان -1-1

  ارزش   دارای  آب  ایران  مانند  زمین  کره  خشك  نیمه  کشورهای   در

  نسبتاً  مقدار   به  ایران  در   که  هایی   آب   انواع   از   یکی.  باشد  می  فراوانی 

  به   صحیح  استفاده  بدون   حاضر   حال   در   و   شود  می   خارج  زمین  از  زیاد 

  توان   می  را  معدنی  آب.باشد  می  وسرد  گرم  معدنی  آبهای  رود  می  هدر

  از  استفاده  نیز   ما   کشور   در.  دانست  بشر  طبیعی  داروهای  اولین  از

  آبگرم،   های   چشمه   مهمتر  جنبه  [.2]  دارد   کهن   تاریخی  معدنی  آبهای 

  طوالنی   بسیار   سابقه   که   باشد   می   درمانی   مسایل  در   ها   آن   از   استفاده 

  این  گردشگری   باالی  های  پتانسیل   وجود  با .  دارد  جهان  و  ایران   در

  انجام   آنها  با  رابطه  در  خوبی  داخلی  و  المللی  بین  معرفی  ها،  چشمه

  چشمه   از   برخی  محل   در  موجود  رفاهی   و  بهداشتی   امکانات   و  نشده 

  در   هایی  چشمه  چنین  علمی  مطالعه  و  شناسایی.  نیست  مناسب  ها

  از   یکی  عنوان  به  را  ایران  تواند  می  رفاهی  امکانات  نمودن  فراهم  کنار

 [.3] نماید  مطرح دنیا درمانی  و طبیعی گردشگری های قطب

  و  حیات   رونق  که   است   هایی   چشمه   مجموعه   از  دماوند   اعالی  چشمه 

  شده   موجب  کنون  تا  دور  های  گذشته  از  را  دماوند  منطقه  سرسبزی

  های   توان  با  و   طبیعی  های  ارزش  با  است   بستری مجموعه،   این.  است

 .دارد  جریان  آن  در  نیز  بومی  حیات  که  گردشگری  بالفعل  و  بالقوه

  گردشگران   جلب  موجب   سایت  در   موجود  های   ارزش   و  ها   پتانسیل

  در  که   مداخالتی  متاسفانه  اما .  است  شده  منطقه  این  به  پرشماری

  سبقه   از بخشی رفتن بین از موجب است، گرفته صورت قبل سالهای

  در   نشده  کنترل  تردد  کلی  طور   به .است گردیده  محدوده   این  طبیعی

 و   طبیعی  بستر  تهدید  موجب  سویی  از  حساس،  طبیعی  محیط  این

  گیری   بهره  امکان  دیگر   سوی  از   و  بوده   بومی  ساکنان   آسایش  مخل

  این   راستای   در .  است  برده  بین   از   محیط  از  را  گردشگران  مطلوب 

  می  را   روست   روبه آن  با  حاضر  مقاله  که  مسائلی   سایر  کالن  ی  مسئله

 :  برشمرد  چنین توان

  باشد،  می   محسوس  سال  گرم  فصول   در  که   گردشگران  تعداد  پر  حضور

  تسهیالت  پایین   کیفیت  و  گردشگران   برای   الزم   تسهیالت  کمبود

  سایت،  پیرامون  موجود  منظر  در  طبیعی  بستر  به توجهی  کم  ،  موجود

  حضور   ی   نتیجه   در  آن   از   جاری  نهر   و  چشمه   آب   ویژه   به   بستر   آلودگی

  مستحدثات   ناسازگاری  و  نامناسب  یابی   مکان  و  گردشگران   حد   از  بیش

  بحث  به  مربوط   مسائل  و  الزم  خدمات  نشدن  ارائه  ،   چشمه  پیرامون

  باغات  و  مسکونی  محالت  بالفصل   جواری   هم  ،  نظافت  و  بهداشت

 .چشمه پیرامون  تفرج  عرصه با  اطراف

 موضوع  اهمیت -2-1

سبز،    یفضا  یسرانه  شی افزا  یبرا  یمناسب  اریبس  یچشمه ها مکان ها

  ی و ... هستند. با ارتقا  یتعامالت اجتماع  جادی بهبود سالمت جامعه، ا

اصول منظر    ت یبا رعا   یی و فراهم آوردن فضاها  یمنظر شهر  تیفیک

طراح  ی ساز م  یشهر  ی و  ن   یدر سطح شهر  به  افراد    یها  ازی توان 

از    رانیا   یآب معدن   یچشمه ها  .پاسخ گفت  لجامعه به صورت کام

ها تنوع ژئوش  یمختلف  یجنبه  مناظر    ،ییایمی از جمله  نوع رسوبها، 

  ی خیتار   ه یآثار و ابن  ،یجلبک  یها اطراف چشمه ها، پوشش  یعیطب

درمان  خواص  مهمتر  همه  از  و  م  ی مرتبط  توجه،  سهم    توانندیقابل 

گردشگر  ی ادیز درمان   یشناخت  نیزم  ،یعیطب  ی در  ا  ی و    فا ی کشور 

  ی بوده و گستردگ  اد یز   اریچشمه ها بس  نی بختانه تنوع ا کنند. خوش

مثبت فراوان    ی هایژگیو  رغمیدارند. عل  ران ی در تمام ا  ی نسبتا متوازن 

و   و   شده  تیر یمد   یمتاسفانه به بهره بردار  ،یخداداد  ینعمتها  ن یا

 نشده است.   یادیمنابع توّجه ز  نیاز ا  ییفضا   یراهبرد یطراح

 روانشناسی محیط  نهیشیپ -3-1

قرن بیستم مطرح گردید.    60موضوع روان شناسی محیط از اواخر دهه

ساا  سپرو شان " ریولین در  و  ایتلسن  دی ظهور علم  المی  1970کی، 

روانشناسی محیط را در کتابی با عنوان »روان شناسی محیط: انسان  

در دهه    " البته پیش از این  "م کردند الکالبدی« اع -و محیط اجتماعی  

متقابل    1970و    1960ی  ها تأثیر  بررسی  به جهت  هایی  ،پژوهش 

»روانشناسی   یا  اکورفتاری«  »علوم  عنوان  تحت  محیط  و  انسان 

توجه به مطالعه رفتار انسان و مکان    [.4]اکولوژیك« منتشر می شدند  

و محیطی که رفتار در آن شکل می گیرد، ابتدا با واژه »روانشناسی  

بر خ  روان شناسان سنتی که پژوهش    الف بوم شناختی« ارائه شد. 

محیط   و  انسان  رفتار  بین  ارتباط  به  توجهی  آنان  شده  انجام  های 

کالبدی او نداشت، در روان شناسی بوم شناختی مفهوم ارتباط انسان  

نین جنبش های  چبا محیط یا بوم خویش مورد توجه قرار گرفت. هم 

نق محیط  روانشناسی  علم  گیری  شکل  در  مدرن  معماری  ش  دوره 

ت آور  ال اساسی داشته است. نقدهای انجام شده در باب فضاهای کس

جمله   از  مدرن  شهرهای  و  مسکونی  های  مجتمع  در  خیز  جرم  و 

شهرک پروئیت ایگو در امریکا که نهایتا منهدم گردیدند، را می توان  

سرآغازی بر لزوم توجه به نیازهای انسانی از محیط مطلوب دانست  

[1.] 

 پژوهش اهداف  -5-1

 ی اهداف کل -1-5-1

  ق یچشمه اعال از طر   ی محدوده گردشگر  ی و سامانده  اءیاح .1

 ن یمنظر  یکردهایرو

 و منظر منطقه  مایارتقا س .2

 بر عناصر انتظام بخش منظر  دیتاک .3

 منطقه   یو بوم یعیطب ی ها لیپتانس تیتقو .4

وضع .5 شناخت  تیبهبود  ک  یبوم    یطیمح  ستیز  ت یفیو 

 منطقه  

 اهداف فرعی -2-5-1

 تی ورود هدفمند گردشگر به سا  یالزم برا  الت ی تسه  جادیا .1

آلودگ .2 حضور گردشگران    یآب رودخانه و سامانده  یرفع 

 در امتداد آن 

ا   یطراح .3 و  چشمه  بالفصل    ی ها  تیفعال  جادیمحدوده 

گردشگر جهت  در  رو  داریپا   ی متناسب  مداخله    کردیبا 

 ی حداقل
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محدوده  توجه به مسائل مربوط به بحث بهداشت و نظافت   .4

 مورد نظر 

  ی فضاها  ی ریمطلوب جهت قرار گ  یعیبستر طب  ك ی جادیا .5

فراغت تور  یحی تفر  ،یفرهنگ  ،یسبز،  مق  یستی و    اس یدر 

 .  یو فراشهر یتا شهر یمحل

افزا  .6 ا   یزندگ  تیفیسطح ک  شی بهبود و    جاد یشهروندان و 

 تفرج و ورزش    ، یسرگرم  یمناسب برا ی ها طیمح

 منطقه  ان یبوم یبرا  یمنافع اقتصاد جادیا .7

ساکن  تیامن  ش یافزا  .8 آرامش  فضاساز  ن یو  کاربر  ی با    یو 

 هدفمند به محوطه  

 های پژوهشفرضیه -6-1

م  به استفاده  ینظر  با  در  رسد  محیطی  روانشناسی    ی طراح  نقش 

  ی منظر محدوده چشمه اعالء دماوند و کنترل و هدفمندسازراهبردی  

آنرا    یفعل  یبهایآس  توان مسائل و  یورود و حضور گردشگران در آن م

  ی و سرزندگ  یآن سبب رونق گردشگر  ینییبرطرف کرده و وجهه آ

 آن شود.

 روش تحقیق  -2

و به  توجه  ن   یهایژگیبا  و  طرح  معرف  ازی بستر  جهت    یبه  در  آن 

  ی لیو تحل  ی فیتوص  مقاله  نی در ا  ق یها، روش تحق  لیپتانس  ییشناسا 

خواهد شد.    ی مختلف جمع آور  ی اطالعات رساله به روش ها  بوده . 

ا کتابخانه  مطالعات  اسناد  ی ابتدا  مبان   ی و  استانداردها    ه یپا   ی که  و 

اس در    ی م  ی گردآور  یطراح  یها  ار یمع  تخراج هستند جهت  شود. 

  یمورد نظر انجام م  تی از منطقه و سا  یدان یراستا مطالعات م  نیهم

کردن  پر    ای  یاز برداشت نگارنده، مصاحبه محل  یشود که مجموعه ا

نقشه ها و تطابق با وضع موجود    ی و جمع آور  یپرسشنامه، عکسبردار

به دست آوردن    ی برا  ینترتی مطالعات ا  ن ی. همچنگرددیم  یدسته بند

 گردد. یانجام م ز یمناسب و مشابه ن  یو نمونه ها قیمصاد

 :ازیاطالعات مورد ن  انواع

خصوص .1 شناخت  به  مربوط  شامل    اتیاطالعات  بافت 

بوم منطقه    ست یاطالعات ز   ، ییا یو جغراف  یخی اطالعات تار

 منظر  یو اکولوژ

  ی از کتب و مقاالت مرتبط و جمع آور  ی فیاطالعات توص .2

 و اصول و استاندارد ها  ی اساس یمبان 

 ی پرداز دهی و ا یطراح ی مبان  ان یب  .3

است که مراحل    یفیک  قیبر اساس نوع تحق زین   لیو تحل  هی روش تجز

 : د ینما  یم ی را ط ر یز

نکات مثبت و    ،یبر مباحث نظر  ی شامل مرور  ی کتابخانه ا  مطالعات 

را مشخص   ق یتحق یچارچوب نظر تایو مقررات که نها ن یقوان  ،یمنف

 شود: یم یط یطراح یبرا  ری کرده است. در ادامه مراحل ز

شناسا  مرحله   : شناسا  ؛ ییاول  شناسا   یی شامل  و    ازهاین   ییمنابع، 

 فرادست. نیبر طرح ها و قوان  یمرور

آن ها با    قیو تطب  ازهایمنابع و ن   لیشامل تحل  ل،یدوم : تحل  مرحله

 ر یاقدامات امکان پذ نییفرادست و تع ن یقوان 

و    تیسا   یطیمح  طیبا شرا   ر یسوم : تطابق اقدامات امکان پذ  مرحله

 ها  تی هر کدام از فعال یاب یمکان  

: طراح  مرحله  تدو  ،یچهارم  ن   ن ی شامل  اساس  بر  هر    ی ازهایالگوها 

شرا   ت، یفعال به  توجه  با  الگوها  )ته  طی بسط  ها  هی موجود    یطرح 

هر    ی درون   ی ازهایبا توجه به ن   یراهبرد  ی (، بسط طرح هایراهبرد

با در نظر گرفتن    یدیکل  ی(، بسط طرح های دیطرح کل  هی)ته  ت یفعال

 ( یی طرح اجرا هی)ته  اتیجزئ 

منطقه مورد مطالعه که منجر    رامونیمطالعات پ  موارد فوق با توجه به

  ق یگردد، در تلف  یمنطقه م  یها  تی ها و محدود  ییبه شناخت توانا 

مصاحبه و پرسش از مردم    ق ی با نظر ساکنان و گردشگران که از طر

به کانسپت طرح    ی اب یشود و حاصل مطالعات و دست  ی م  ی جمع آور

راهبردها مدل    یو بررس  لیو تحل  یشناخت  اتپس از مطالع   باشد،یم

 شود.  ی انجام م یی نها ی ساز

 مفاهیم و تعاریف مرتبط با محیط و روانشناسی -3

 روانشناسی محیطی  -1-3

این  .  (1ولجد)تعاربف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است  

و زیر مجموعه  به عنوان شاخه ای از روانشناسی  ای از علوم    دانش 

به مطالعه رفتارهای یا محیط  ا انس  رفتاری،  با سکونتگاه  ن در رابطه 

برونسویك،   اگون  پژوهشگران:  اکثر  پردازد.  می  پیرامونش  کالبدی 

کورت لوین و رابرت گیفورد را پایه گذاران این رشته می داند. اگون  

روان شناسی  "ح  الستین بار اصطخ برای ن   1943ل  برونسویك در سا

ولی    "محیط است  برده  کار  به  آلما "را  منابع  هلپاخ در  زبان،    نی 

 [.4]  "ستین پایه گذار روانشناسی محیط نامیده می شود خن (،  1902)

رفتارها  -درباره قرارگاه رفتاری یا مکان (  1968)مطالعات اولیه بارکر   

و آلتمن    (1950)در حوزه روانشناسی بوم شناختی و مطالعات سامر  

صی و رفتار اجتماعی، به عنوان زیربنای  خدرباره فضاهای ش ( 1975)

 [. 1]آن شناخته شده است 

 

 [ 4]تعاریف ارائه شده از روانشناسی محیطی توسط نظریه پردازان  1جدول 
 تعریف ارائه شده از روانشناسی محیطی  تاریخ  نام 

 1970 ( Craik)ریك ک
مطالعه روان شناختی رفتار انسان، به گونه ای که به  

 . زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد 

ن  گراما

(Graumann) 
1976 

روان شناسی محیط، مکمل روان شناسی عمومی فاقد  

 . محیط است

 1981 (Canter) انترک

از روانشناسی است که به مطالعه و تحلیل  شاخه ای 

  های انسان با جنبه ت، تجارب و کنشالت، تقابالتعام

 . تلف محیط اجتماعی و فیزیکی توجه دارد خهای م

 1982 ( Russell) اسلر
حیطه ای از روانشناسی است که به فراهم کردن  

 . ص و محیط میپردازدخام مند بین ش ظرابطه ن

 هاالهان

(Holahan ) 
1982 

وانشناسی محیط، مناسبات مشترک بین محیط  ر

فیزیکی و رفتار و تجربه انسان را مورد بررسی قرار  

 .میدهد 

  پروشانسکی

(( Proshansky 
1990 

ت و روابط میان مردم و  الروانشناسی محیط، با تعام

 . محیطشان سر و کار دارد 

 یفوردگ

(Gifford) 
1997 

بین فرد و قرارگاه  روانشناسی محیط، بررسی متقابل 

 .فیزیکی وی است

 محیط و رفتار انسان  -2-3

محیط رابطه ای دوسویه است. هر دو به نوعی بر هم    - رابطه انسان   

میشوند.   متأثر  هم  از  و  گذارده  بر  "تأثیر  که  را  رویدادهایی  الگوی 
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است، نمی توان از فضاهایی که در آن    ب زندگی در بناها و شهرها غال

های فرهنگی محیط   انسان، بسته به ارزش . "دا کردرخ می دهند، ج 

ب  می  معنی  رویدادها  و  ها  محرک  فضاها،  برخی  به  و  خخود،  شد 

با آنها رفتار می کند. شناخت، توصیف و تبیین رفتار انسان    بمتناس

نقش محیط   و درک  و رفتار کمك می کند  رابطه محیط  به درک 

اهیت ان سان ا  ساخته شده در زندگی مردم نیازمند فهم و درک م

تی می  خمحیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند که به س"ست.  

توان آنها را از هم تفکیك کرد. رفتار را نمی توان مستقل از رابطه  

درونی آن با محیط درک کرد، رفتار را باید در بستری محیطی تعریف  

 [. 5] "کرد

 محیط کالبدی و رفتار انسان  -3-3

و    ریه های گوناگونظن   انسان  بر رفتار  تاثیر محیط  با  ارتباط  را در 

آن   از  انسان  تجربه  و  بین محیط کالبدی  تعامل  و  ارتباط  چگونگی 

خلق تئوری هایی در مورد    ل وجود دارد. روان شناسی محیط به دنبا

رفتارهای انسان در محیط روزمره و بوم اوست، به گونه ای که بتوانند  

در حوزه نحوه   لریه متداوظسه ن .ند مورد ا ستفاده معماران قرار گیر

در   که  کند  می  بیان  را  انسان  رفتار  و  کالبدی  محیط  میان  تعامل 

 [. 1]آمده است  2 لجدو
 

 [ 1] نظریه های تاثیر محیط کالبدی بر رفتار انسان 2جدول 
رایش گ

 محیط   -رفتار
 ویژگی اصلی 

طرفداران 

 اولیه 

جبرگرایی 

 محیطی

معماری محیط، به  ر و عناصر ظتغییر در من

تغییراتی در رفتار و به ویژه در رفتار اجتماعی  

 .منجر میشود

ماران و مع

شهرسازان دوره  

 مدرن 

اختیار گرایی 

 محیطی

 )امکان گرایی(

باعث بروز رفتار نمیشود، بلکه   المحیط معمو

  سزمینه ای برای وقوع رفتار است و افراد بر اسا

اب زده و رفتار  خمعیارهای فرهنگی دست به انت

 . می نماید

جامعه شناسان  

و دانشمندان 

جغرافیای 

 شهری

 گرایی لاحتما

تاثیر محیط کالبدی بر رفتار، یك تاثیر احتمالی  

وقوع  لاویژگیهای محیط احتم ب است و بر حس

ها نسبت به   رفتاری خاص در برخی از محیط

 . برخی دیگر بیشتر یا کمتر است 

وانشناسان  ر

 محیط

 ران یا یو شهرساز ینقش آب در معمار -4

 از دوران کهن تا قبل از اسالم  -1-4

تقر ب  نوشته ها  یبیه طور  در    گاه یاز اسالم، جا  شی پ  یدر همه  آب 

  ان، ی فرمانروا  ان، یحساس است. در زمان ساسان   اریبس  نش یمجموعه آفر

  ی ها  یروزیو شرح پ  یتا اعتقادات مذهب  دند ی گز  یخاص بر م  یمحل

محل   نی از ا  كی نقش کنند. در هر   میعظ یسنگ ها یخود را بر رو

 کردند. یم جاد ی ا ی بدنه سنگ  یدر پا یریها، آبگ

مل را مظهر روشنا  یدر فرهنگ  نماد    ییما، آب  را  آن  و  اند  دانسته 

نبود که    ی خانه ا  چینه چندان دور، ه  ی دانند. در گذشته ا  یم  یپاک

  یها  یو کوچك و بزرگ با کاش  بایز   ی در آن نباشد، حوض ها  ی حوض

زندگ  یا  روزهیف  یآب  ا  ینماد مشخص  خانه  هر  و    یدر  بود. حوض 

  ی ادیز   تیاهم  رانیا   یدر خانه ها  یو حت  یران ی ا  یاستخر در باغ ها

 [. 6] داشته و دارد

 بعد از اسالم  -2-4

ها از جنبه  تنها  نه  مح  اتیح  یماد  یآب  کننده  زنده  و    ط یبخش 

بوده است و کاربرد آن در   نی چن زین   یمعنو یمصنوع که از جنبه ها

  ی و معنو  ی روح  یازهاین  جهت رفع  ر د  یپاسخ  ی شهر  یابنیه و فضاها

نقش آب    یدوران اسالم یمعمار  در[. 7] باشد   یاستفاده کنندگان م

  یآب م  ی به سو یقبل از اسالم معمار  . کند  ی م  دا یپ  ی کاربرد  ی حالت

گرفت. بعد از اسالم معماران با شناخت    یشتافت و در کنار آن آرام م

و ارتباط آن با انسان،    لیرفتار آب و درک نقش و تمث  ی کیزیف  ن یقوان 

بر نقش آب در مساجد، آب    عالوه  [.7]آوردند  یآب را درون معمار

حس  خچالی انبارها،   ح  هینیها،  به    یها  اطی ها،  و  آب   ،.. و  منازل 

جار آب  اصل   یکی  یخصوص  عناصر  معابر    یعموم  ی فضاها  یاز  و 

موجود زنده،    یرگها  یبوده است که همچون شبکه    یخی تار  یشهرها

حال با اتصال آنها به    نیاجزاء شهر رسانده و در ع  ه یبه کل  را   ات یح

کالبد  ییبا یز  یجلوه    گری کدی وحدت  و  واحد  کالبد  به    ی از  را  آن 

رساندن آب    یامر برا  ینهر ها که در ابتدا نیگذارده اند. ا   یم  ش ینما 

شدند، بعدها و    یدرون شهر به کار گرفته م  یها و باغ ها  اطی به ح

فضا و مکان مناسب    جادی محیط و ا  ت یفیک  یارتقا  یبرا  هی صفو   دوره در

موارد همچون چهارباغ با    یدر برخ   یو حت  افتندی گشت مردم رواج  

  ات ی تلفیق شدند که ذکر جزئ   یعموم  یدر فضاها  ع یوس  ی حوض ها

بس در  ها  یاریآن  از جمله سفرنامه  ها  و    شرویپ  یسفرنامه  دالواله 

 [. 8] شاردن مکتوب است 

 یشهر یحضور آب در فضا -5

  یادی رود و از ارزش ز  یبه شمار م  یو پاک  یی آور روشنا  ام یآب پ   

  ، یتازگ  ات،یمختلف خود مانند ح  یها  تیبرخوردار است که با قابل

روشنا  ، یزگیپاک  ،یدرخشندگ رواج  و  و    ، ییرونق  آرامش  سکون، 

ها احساس  است    یتحرک،  گذارده  انسان  روان  و  روح  در  متفاوت 

است که به   ی آب از عناصر ی به طور کل ( . 1384و همکاران،  یبی)اد

  ی با وجود آب م  [.6]  بخشد  یو معنا م  یخود زندگ  رامونیپ  طیمح

  یبه عبارت  ا یو    ی حی تفر  ،یسبز، آب   ی )فضا  یمتنوع شهر  ی توان فضاها

 ( به وجود آورد. یطیمح ستیمناسب ز  یفضا

و منظر   -1-5 انسانی  با محیط زیست  ارتباط  جایگاه آب در 

 شهری

رودها از ارتفاعات کوهستانی خود که در واقع حوزه آبریز آنها محسوب  

می شوند سرچشمه می گیرند و پس از گذشتن از زمین های پرفراز  

از   و پس  ای می گردند  زمین های جلگه  وارد  نشیب کوهستانی  و 

جزای و  خورها  آوردن  از  بوجود  عبور  میریزند.  دریاها  به  مختلف  ر 

سرزمین های گوناگون با فرهنگ ها و خصلت های مختلف به رودها  

جلوه ای اسطوره ای بخشیده است، گویی همانند خدایان و الهه های  

و   دنبال جاودانگی  به  آورده  به وجود  تمدن هایی که در کنار خود 

ای رودخانه ها و    یافتن راز زندگی جاودانه می باشند. قدرت افسانه

نیاز زیستی انسانها به منابع آب، اجتماعات بسیاری را در همنشینی 

با خود بوجود آورده است. این اجتماعات در طول سالیان متمادی با  

با ویژگی های آب تطبیق داده و   آزمایش و خطاهای بسیار خود را 

عظیم همیشه   توده  این  کنار  در  را  ساله خود  هزار  زندگی چندین 

اند ج تجربه کرده  باستانی  با    [.6]  اری  اخیر،  تحوالت دهه های  در 

سعی و تالشی که ارگان های مختلف حفظ محیط زیست و مراجع  
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ذیربط انجام داده اند مفهوم رود دوباره زنده گشته و تعابیر جدیدی  

از این مفهوم استنباط شده است. تعابیری از قبیل ریه شهر، کریدور  

 تفریحی و...

 منظر  یدر طراحنقش آب  -6

بوده، با انعکاس    ی وجوه گوناگون جسم  یکه دارا  یآب به عنوان عنصر

بخشد.    یم  میرا تحک  طیدهد مح  یکه پرورش م  ی و منظر  طیمح

عالوه بر منظره و صدا، بو و احساس آب بر پوست به صورت محرک  

به    ط یسازند. در مح  یتر م  یحس مکان را غن  ییها   4از    ی کیآب 

م  یشکل حرکت ،    ك ی  ،ینقطه حرکت  ك ی شود:    یتبادیل    ك ی خط 

متحرک، حرکت   مرکز   كیسطح  به صورت  آب  از  شکل    ت،یحجم 

پذ پ  ر، یدهنده، شکل  کننده،  گذرا،    وند یدعوت  کننده،  دهنده، جدا 

  ینیمنظر، به صورت ع  ی در مفهوم معمار  ی شیو نما   ن ی منظر  ، یجار

 [. 9] شود  یاستفاده م یو ذهن

 منظر و حفاظت محیط زیست  -1-6

امروزه اصول حفاظت زیست محیطی و به تبع آن توسعه پایدار که  

نحو چشمگیری   به  دارد،  انسانی  زیست  محیط  با  تنگاتنگی  ارتباط 

طراحی   باشد.  می  منظر  معماری  اهداف  با  درونی  هماهنگی  دارای 

محیط   در  انسان  دخالت  بیانگر  نوعی  به  منظر،  معماری  در  محیط 

رامونش میباشد که این دخل و تصرف در طول دوران های مختلف  پی

به اشکال متنوع، تأثیرات مثبت و منفی بر محیط زیست داشته است.  

و   قوانین  طبیعت،  به  نسبت  خود  رویکرد  در  منظر  معمار  چنانچه 

ضوابط مرتبط با حفاظت زیست محیطی را در نظر بگیرد، از تأثیرات  

محیط کاسته می شود. به عبارت دیگر،  منفی معماری منظر نسبت به  

اصول   همچنین  و  محیط  ساماندهی  برای  سیاستگذاری  نوع  هر 

معماری منظر ، به طور طبیعی باید در چارچوب اصول حفاظت محیط  

از عوامل موثر در حفاظت محیط   بگیرد. معماری منظر  قرار  زیست 

توسعه   اهداف  از  و چنانچه ذکر شد، حفاظت محیط زیست  زیست 

 [. 10] دار می باشدپای

 

 پیوند منظر، انسان و طبیعت -7

یکی از اصول منظر شناخت معنا و جایگاه محیط در زندگی انسان  

است در حالی که بخش اعظم این محیط طبیعت است. ما در طبیعت  

زندگی می کنیم و ذهنیت ما در طبیعت شکل می گیرد. در حقیقت  

ند و این دو عامل  در منظر دو عامل انسان و طبیعت نقش عمده دار

در قالب متظر با یکدیگر پیوند خورده اند و فعالیت ها و اقدامات انسان  

در غالب معماری منظر، پردازش و آفرینش منظر بر محیط تأثیرگذار  

 است. 

 محله چشمه اعالء   -8

هکتار در شمال شرقی شهرستان    60این محله با وسعتی در حدود  

له ناحیه کوهستانی است و  این مح  قرار گرفته است.بخش بزرگی از 

دارند قرار  باغات  آن  جنوبی  های  قسمت  برخی  .در  چنین  از    هم 

ناحیه به شرح زیر    ینا  دیقتصاو ا   جتماعیا    ،یـجمعیت  یاـ ه  یـیژگو

 است: 

و از    عمدتا بعد از انقالب شکل گرفته است   محله   یندر ا  سکونت  •

  درصد ساخته شده  83سکونی این ناحیه حدود  ـم  یحدهاوا  کل

 است. 

  که   ستا  دهبو  صددر  47  ودحددر    محله  جمعیت  نیا جو  انمیز •

 ست. ا  ندومادشهر  ت محال ین ـب در  راختا ـ س ترین ان جو

  وددـ حدر    هـ ک  ست ا   صددر   79  ود حددر    جمعیت   ادیباسو  انمیز •

 ست. ا   کمتر  ند وماد  شهر  ادیباسو   ان میز  طـ متوساز    دـ صدر  6/10

بافت   • و  اندک  این محله  آن  تعداد جمعیت ساکن در  مسکونی 

 ناچیز است.

درصد از شاغالن    43با توجه به ساختار شغلی محله که در حدود   •

را کارکنان مشاغل ابتدایی و یا در واقع کارگران ساده تشکیل 

 می دهند؛می توان گفت این محله، محله ای فقیرنشین است.  

  کارگاه   اد، تعد1381لسادر    ، گاهیرکا   ح طر  ت طالعاا  س ساابر •

  ءعال  چشمه  یشگردگر  مجتمعو    ستده ابو  هاـگ رکا12لفعا  یها

 .  است هشد  قع وا محله  یندر ا

 
 

 
 ( google earth)منبع: ییدماوند نسبت به استان تهران و شهرستان دماوند در نقشه هوا یچشمه اعال ی ریقرارگ ت یموقع 1 ری تصو
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 ساختار اجتماعی   -1-8

هم  ساختاراجتماعی در دو منطقه مشاء و محالت جنوبی چشمه با  

متفاوت است.ساکنین محالت جنوبی چشمه اغلب بومیان هستند که  

در تمام طول سال در این منطقه به سر می برند و شهردماوند اقامتگاه  

دائمی آنان به حساب می آید.در حالی که بافت منطقه مشاء اغلب به  

صورت ویالیی است و پذیرای پایتخت نشینان در ایام تعطیل و اوقات  

است.   محله  فراغت  شامل  چشمه  محوطه  نزدیکی  در  محله  چهار 

اعالء، با    ،اوره و دشت مزار است.  دشتبان  چشمه  محله چشمه اعال 

این   دارد.ساکنین  قرار  چشمه  محوطه  مجاور  تراکم  درصد  کمترین 

محالت از چشمه اعالء کمتر به عنوان یك فضای تفریحی بهره می  

 [.11]  غیربومیان هستندبرند و کاربران اصلی چشمه اغلب 

 
 نگارنده( فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی )منبع:  SWOTتحلیل  3جدول 

 ضعف قوت

 منطقه دماوند ی خیغنا و قدمت تار -

منظر    كیبه کوه دماوند به عنوان   یکینزد  -

 یفرهنگ

 منطقه دماوند  یریاساط یغنا-

بوم- سال    انیاحترام  کهن  چنار  درخت  به 

 مجاور چشمه 

 ی خاص بوم یمناسبت ها یبرگزار–

  یعرضه محصوالت باغات و مزارع کشاورز-

 منطقه

 شهر دماوند نیساکن  یبوم یها نییآ-

اقشار   یو اقتصاد  یتنوع در سطوح اجتماع  -

 کننده به مجموعه گردشگر مراجعه

 

اهال- اندک  پ  ی استفاده  از    رامونیمحالت 

 یو تفرج   ی جمع  یچشمه اعال به عنوان فضا

م  - فرهنگ  و  و رسوم    انیتفاوت در آداب 

ساکن  انیبوم و  و  نیمحالت    یالهایموقت 

 مشاء

محالت مجاور    نیدرآمد ساکن  نییسطح پا-

 چشمه اعال 

 

 تهدید  فرصت 

  یارزشمند چشمه در اذهان عموم  گاهیجا  -

 انیبوم  ژهیبه و

چشمه    یمجموعه گردشگر  یی اشتغال زا  -

 انیبوم یاعال برا

منطقه   انیبوم  یدست  عیامکان عرضه صنا  -

 در مجموعه 

در منطقه و امکان   ریعشا  یحضور دوره ا  -

 آنان یدست   عیو صنا یعرضه محصوالت دام

ها  - گروه  استراحت    یکوهنورد  یعبور  و 

 موقت آنان در منطقه 

تعر  - محله    یبرا  یجمع  یفضا  فیامکان 

 چشمه  رامونیچشمه اعال در پ

در محالت و منطقه   نییپا  یتیتراکم جمع-

 مشاء

 مرکز محله  فیامکان تعر-

 

امن- جنوب   تیکاهش  باغات  کوچه    یدر 

 ییفضا تینبود شفاف  لیچشمه به دل

بودن م  -   انیبوم  انیدر م  ی سن  نیانگیباال 

دشوار و  با    یبرقرار  ی محالت  ارتباطات 

 گردشگران

رسو  - و  مآداب  فرهنگ  و    انیبوم  انیم 

 مجموعه  یمحالت و گردشگران آت 

ها  - فضا  ها  یوجود  دامنه  در  امن    ینا 

 در آنها  ینبود کاربر  لیبه دل  یشمال

 

 گردشگران و بازدیدکنندگان چشمه    -2-8

در دو مقیاس درون و فراشهری و بر   گردشگران مجموعه چشمه اعال

 اساس انواع مقاصد گردشگری به شرح زیر قابل تفکیك هستند:  

 گردشگران فراشهری    -1-2-8

: آن دسته از گردشگران است که با مقصد     گردشگران تك مقصدی

 اصلی و تنها مقصدشان مجموعه چشمه اعال می باشد.  

:هدف گردشگری برای این گروه از گردشگران       گردشگران منطقه ای

منطقه وسیع تری از مجموعه چشمه اعال را شامل می شود.به عبارت  

گردشگری مقاصد  از  ای  مجموعه  از  بازدید  نیت  با  ها  آن  به    دیگر 

در این گروه، چشمه اعال، می تواند بخشی از   [. 12]  د دماوند می آین

یك تور منطقه ای یا مقصد اصلی از این تور باشد.مقاصد گردشگری  

پیرامون چشمه اعال که با توجه به مسیرهای دسترسی می توانند با  

 چشمه اعال در یك حلقه گردشگری قرار گیرند شامل موارد زیر است: 

 چشمه اعال   - اوندباغستان دم

 چشمه اعال  - منطقه مشاء -پیست اسکی آبعلی

 چشمه اعال  - آبشار تیزآب

 چشمه اعال    -شهرآبسرد 

 چشمه اعال  -دریاچه های تاروهویر 

: مقصد اصلی این دسته از گردشگران محلی غیر      گردشگران عبوری 

از چشمه اعال می باشد و آن ها در مسیر رسیدن به مقصد اصلی خود  

های   استان  بین  گردشگران  .نظیر  کنند  می  بازدید  اعال  چشمه  از 

 [. 12]سمنان و تهران و مازندران 

 گردشگران درون شهری  -2-2-8

اهالی بومی دارد متفاوت  اهالی بومی : نقشی که چشمه در ارتباط با  

 است:  

ها،   خانه  این  ساکنین  برای  چشمه:  پیرامون  مسکونی  های  خانه 

 مجموعه فعلی چشمه در حکم حیاط خانه شان است.  

محالت مجاور مجموعه فعلی چشمه اعال: برای ساکنین محالت مجاور  

، مجموعه چشمه اعالمی تواند  نقش یك فضای جمعی و تفرجی در  

 بازی کند.    مقیاس محله را

مجموعه   دورتر،  محالت  در  ساکن  اهالی  برای  شهر:  ساکنین  سایر 

چشمه اعال، می تواند نقش یك فضای سبز شهری و فضای جمعی را  

 داشته باشد.   

این   رمضان  یا  محرم  ماه  ایام  نظیر  مختلف  های  مناسبت  در  ضمنا 

مجموعه یك فضای جمعی در مقیاس کل شهر است.هم چنین وجود  

م و  برای  چشمه  آن  سودمندی  و  مردم  اذهان  در  آن  بودن  تبرک 

موجب حضور   تفرج  و  های گردشگری  انگیزه  کنار  در  نیز  سالمتی 

 اهالی بومی در چشمه اعال می گردد.

   بررسی لزوم توسعه محدوده فعلی چشمه اعالء -3-8 

می بایست تعیین شود که    راهبردی فضایی   پیش از آغاز به طراحی 

ه پاسخ گوی تعداد گردشگران خواهد بود یا  آیا محدوده فعلی چشم 

خیر.برای این امر ابتدا به تخمین تعداد گردشگران مراجعه کننده به  

پارک می پردازیم و سپس با در نظر گرفتن حداقل و حداکثرمساحت  

فعلی   محدوده  در  گردشگران  برای  زمین  سرانه   ، فعلی  محدوده 

گرف  نتیجه  توان  می  جا  آن  از  و  شود  می  آیا  محاسبه  که  ت 

نیازمندتوسعه محدوده فعلی برای رسیدن به سرانه مطلوب برای هر  

 گردشگر هستیم یا خیر.  

در  -1-3-8 اعالء  بازدیدکنندگان چشمه  تعداد    هر   محاسبه 

  روز

در دست    مشخصی  آمار  از تعداد بازدیدکنندگان محوطه چشمه اعالء

  1391-92طبق صحبت با کارمندان شهرداری دماوند تا سال    نیست.

برای ورود به  پارکینگ چشمه اعال بلیط هایی فروخته میشد و ما نیز  

بلیط های فروخته    برای به دست آوردن تعداد بازدیدکنندگان از تعداد

پارکینگ   به  ورودی  های  اتومبیل  برای  شهرداری  توسط  شده 
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. با توجه  کرده ایمدر فصول مختلف سال استفاده    روز   مجموعه، درهر 

نظر   هر  به  سرنشینان  تعداد  دماوند،متوسط  شهرداری  کارشناسان 

در نتیجه تعداد بازدیدکنندگان    اتومبیل چهار نفر در نظر گرفته شد.

پنج شنبه  )درهرروزدر فصول مختلف در روزهای طول هفته،آخر هفته

 و ایام نوروز مطابق جدول زیر است.   (و جمعه

 
شهرداری )  90در سال  ءمحاسبه تعداد بازدیدکنندگان چشمه اعال 4جدول 

 ( 1399دماوند، 
 ایام 

 نوروز 

 آخر 

 هفته 
 فصل  طول هفته 

120-
150 

 میانگین اتومبیل درروز  130-150 300-350

 بهار
 متوسط تعداد سرنشین   4 

480-
600 

1200-
1400 

 نفردرروز  520-600

 میانگین نفردرروز  560 1300 540

 اتومبیل درروز میانگین  150-170 650-750 _

 تابستان 
 متوسط تعداد سرنشین   4 

_ 
2600-
3000 

 نفردرروز  600-680

 میانگین نفردرروز  640 2800 _

 میانگین اتومبیل درروز  20_10 20_10 _

 پاییز
 متوسط تعداد سرنشین   4 

 نفردرروز  40-80 40-80 _

 میانگین نفردرروز  60 60 _

 اتومبیل درروز میانگین  10_5 10_5 _

 زمستان
 متوسط تعداد سرنشین   4 

 نفردرروز  20-40 20-40 _

 میانگین نفردرروز  30 30 _

 

 نتایج زیر حاصل میشود:  4با توجه به جدول 

نفر در روز در فصول مختلف سال و ایام طول هفته و    ن یانگیم •

)به ویژه در    در ایام آخر هفته است و    آخر هفته با هم متفاوت 

نسبت به طول هفته افراد بیشتری به مجموعه مراجعه   تابستان(

 می کنند. 

  شترینیمراجعه کننده به سایت از ب   زان یم  بیفصول سال به ترت •

 . و زمستان است زیبهار، پای   شامل تابستان،  زانیبه کمترین م

نسبی   • سردی  دلیل  به  نوروز  ایام  در  کنندگان  مراجعه  تعداد 

 هواکمتر از فصل تابستان است. 

در    زانیم  شترینیب  • آخرهفته  ایام  به  مربوط  هروز  در  گردشگر 

  30نفر و کمترین آن در زمستان و برابر    2800تابستان و برابر

 نفر است. 

 دشگر در محدوده فعلی   سرانه زمین برای هر گر -2-3-8

از آن جا که با توجه به عدم تعریف حریم مشخص برای محدوده فعلی  

برای محاسبه   نیست؛  آن ممکن  تعیین مساحت دقیق  اعال،  چشمه 

استفاده   مورد  حداکثرمساحت   ، گردشگر  هر  برای  زمین  سرانه 

میزان   حداکثر   ، قبل  بخش  از  گیرد.  می  قرار  نظر  مد  گردشگران 

برابرمراجعین، مر  و  تابستان  آخر هفته فصل  ایام  به  نفر    2800بوط 

حدودا   چشمه،  فعلی  محدوده  حداکثر  مساحت  هکتار    3است. 

برابر   برای هر گردشگردرمحدوده فعلی  است .در نتیجه سرانه زمین 

این میزان را می بایست با استاندارد سرانه هر    مترمربع خواهدبود.  10

کرد. مطابق جدول ذیل اگر    نفر در محیط های وسیع و باز مقایسه

تراکم کم را برای سایت قایل شویم؛ حداکثر تعداد گردشگر در هر  

نفر    50هکتار   برای هر  متر مربع    200نفر و سرانه استاندارد زمین 

 خواهد بود. 

  
   تفرجگاهی ویژگی منطقهکنندگان با  ارتباط شمار استفاده 5جدول 

 ویژگی منطقه 
 کنندگان شمار استفاده 

 )درهرهکتار(
 تراکم

 کم  یاربس 5کمتر از  یعت ارتباط با ط

 کم  50تا 5 و باز  یعوس فضاهای

 متوسط  300تا 40 خلوت تا شلوغ  فضاهای

 زیاد  5000تا 1000 ( یشلوغ )غالبا درون شهر بسیار

 بحث و نتیجه گیری  -9

اگر این تعریف از معماری را بپذیریم که، معماری شکل دادن هدفمند  

عامل   دو  به  معماری  فعل  است،  انسان  زندگی  مکان  و    " به  شکل 

است و معمار در پی    فتوجه دارد. اثر معماری همانند ظر  "   زندگی

است    " زندگی انسان" میآید    فه در این ظرچ و آن   فساختن این ظر

بر حس  انسان در علوم رفتاری  به  فکری  ب  رز تفکر مکاتب طنگرش 

است.  خم داشته  پی  در  را  متفاوتی  نتایج  رنسان"تلف  زمان  ،  ساز 

هنری  غیر  و  هنری  عناصر  بین  زیادی  نویسندگان  و  پژوهشگران 

معماری  .  "ختمان، تمایز قائل شده اندا محیط، یعنی بین معماری و س

 .ته ای با علوم انسانی و علوم رفتاری داردبعنوان هنر، ارتباط پیوس

احسا ادراک،  معنا،  راحتی،    سزیبایی،  انسانی،  نیازهای  اندیشه،   ،

آسایش، تعالی، تکامل و بسیاری دیگر، از لغات مشترک حوزه معماری  

دانش روانشناسی محیط حوزه مشترک بین علوم    .و روانشناسی است

از   که  است  معماری  و  ائت طرفتاری  متعاق   الفریق  جنگهای    بآنها 

از نارضایتی مردم از فضاهای معماری مدرن، که انگیزه    س جهانی و پ

نیازهای غیر مادی انسان در آن جلوه ای نداشته، پدید آمده که    و

آن مطالعه انسان در محیط واقعی ا ست. مباحث مشترک که    فهد

به  روانشناسی را ت  معماری و خصوصا   ، در این مقاله به آنها اشاره شد

در نهایت با توجه به تمام تحلیل ها و مطالعات    .هم پیوند می دهد 

انجام شده به راهکار های مدیریتی ، برنامه ریزی و طراحی راهبردی  

 کنیم.  در چشمه اعال دماوند جهت تعدیل تعداد گردشگران اشاره می

 درایام با مراجعه باال گردشگر راهکارهای تعدیل

 راهکارهای مدیریتی 

در نظر گرفتن بلیط ورودی برای مجموعه و باالبردن قیمت آن   •

 در ایام با مراجعه زیاد  

و   • فعالیت هایی در سایت  برخی  تعریف  برای  از  دریافت هزینه 

 آنها 

مقصدگردشگری   • چند  بیشترمیان  یا  یکروزه  سفرهای  تعریف 

 عالوه بر مجموعه چشمه اعال   

تشویق مراجعین به استفاده از سایر مناطق سایت در ایام پیك   •

 مراجعه  

 راهکارهای برنامه ریزی و طراحی  

و   • بومیان  استقرار  میان حوزه  فیلترینگ  و  ایجاد سلسله مراتب 

 فعالیت های گردشگری  
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پذیر  ایجاد سل • میان حوزه های آسیب  فیلترینگ  و  مراتب  سله 

 طبیعی و فعالیت های گردشگری  

 تعریف فضاهای چند عملکردی با قابلیت تغییر کاربری  •

برای   • پذیر  آسیب  حوزه  جوار  هم  های  عرصه  کردن  خرد 

 جلوگیری از تجمع   

 تشویق به برگزاری کمپینگ در حوزه های تعریف شده    •

 در حوزه های با دوام بیشتر   استقرار تسهیالت گردشگری •

با   • هدایت گردشگر از حوزه آسیب پذیر به سمت سایرحوزه ها 

 تعریف محورهای اتصال دهنده آنها  

نقاط   • سایر  به سمت  پذیر  آسیب  از حوزه  بصری  ایجاد کشش 

 سایت  

تعریف کاربری های جاذب جمعیت در مناطقی با فاصله از حوزه   •

 آسیب پذیر   

 ار ساختن دسترسی به نقاط آسیب پذیر  حوزه بندی سایت و دشو •

هایی ویژه نظیر منطقه صخره  فعالیت  حوزه بندی سایت و تعریف   •

 نوردی،اسکی و... 

چند عملکردی و قابل انعطاف که    مبلمان و حوزه هایطراحی   •

در صورت افزایش جمعیت قابلیت افزایش اندازه و ابعاد را داشته  

 باشند.  

 م با مراجعه اندک   درایا گردشگر راهکارهای تعدیل

 راهکارهای مدیریتی  

 کاهش قیمت بلیط ورودی   •

 در نظرگرفتن تسهیالت ویژه برای ایام کم مراجعه   •

 ترغیب گردشگران به استفاده از سایت در ایام کم مراجعه   •

ترغیب به استفاده از سایت توسط اقشاری که در فصول زمستان   •

ار دیگر نظیر دارند  و پاییز اوقات آزاد بیشتری نسبت به برخی اقش

  و ... دانش آموزان و دانش جویان 

به   • یا دانشجویان دانشگاه های شهر دماوند  بومی  ترغیب مردم 

 استفاده از سایت   

 پذیرفتن تورهای گردشگری با تسهیالت ویژه   •

ایام نظیر جشن برف،  در این  برگزاری فستیوال ها و مراسم ویژه   •

 شبهای یلدا و... 

 راهکارهای برنامه ریزی و طراحی  

 تعریف فضاهای انجام بازی ها و ورزش های زمستانی    •

 تعریف کاربری ها در فضای سر بسته   •

کیفیت   • با  گردشگری  تسهیالت  تعریف  و  سایت  بندی  حوزه 

 مختلف برای اقشار گردشگر با سطح درآمد متفاوت  

اهای مشخصی جهت روشن کردن آتش و دور  در نظر گرفتن فض  •

 هم جمع شدن برای فصول سرد.
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