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چکیده
توسعه روز  افزون شهر ها و افزایش فضاهای مصنوع در آن ها موجب تهدید پوشش های  سبز  شهری شده  است. پوشش های 
سبزی که دارای هویت های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی می باشند. در واقع پوشش های سبز شهری یکی از مهم ترین 
گرفته اند.  قرار  بی توجهی  مورد  معاصر  شهر های  گسترش  در  که  هستند  شهر ها  در  گردشگری  و  تفرجی  بستر های 
پوشش های سبزی شهری با بسیاری از مولفه ها از جمله مباحث اجتماعی- جمعیتی، قوانین شهری، مباحث اکولوژیکی و 
غیره رابطه دارد و بر برخی نیز تاثیر می گذارد. در این پژوهش به بررسی ده پونک به عنوان مورد مطالعاتی از سال 13۷۹ 
الی 13۹۹پرداخت شده است. ده پونک نمونه ای جامع و شامل از کلیه روند های تحولی پوشش های سبز شهری است، زیرا 
که هم دارای ارزش های تاریخی، مذهبی و طبیعی می باشد و هم چنین انواع روندهای تغییر اراضی از قطعات خرد و کالن 
را تجربه کرده است. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و بررسی نمونه موردی صورت گرفته است، در این پژوهش 
با بررسی های همه جانبه به صورت کیفی و نرم  افزاری به تحلیل ساختار های پوشش سبز ده پونک پرداخت شده است. در 
این پژوهش سعی بر این بوده است ضمن شناخت فاکتورهای موثر بر پوشش های سبز ده پونک، اهمیت و ضرورت آن ها، 
هویت تاریخی- مذهبی آن، قوانین و دستورالعمل های موثر بر پوشش های سبز، تاثیرات اکولوژیکی و اجتماعی به معرفی 
راهکارهایی در جهت بهبود پوشش سبز ده پونک با در نظر گرفتن کلیه مولفه ها پرداخت شود. نتایج حاصل از این پژوهش 
نشان دهنده این است که پوشش های سبز شهری ده پونک به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تاثیر گذارند و مهم ترین 
عاملی که توجه به آن موجب بهبود و گسترش پوشش سبز شهری ده پونک می شود گسترش گردشگری شهری می باشد.
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1.مقدمه
پوشش های سبز شهری بخشی از هویت محیطی -   اجتماعی 
بشر در  بطن زندگی مدرن شهری است، که ارتباط دهنده ی 
انسان و طبیعت در  شهر ها می باشند. این امر از آن جهت 
حائز اهمیت است، که در  جامعه مدرن امروزی هیچ شهری 
مطلوب  عملکرد  نمی تواند  تفرجی  فضاهای  ایجاد  بدون 
سبز شهری  پوشش های  بنابراین  باشد.  داشته  را  خود 
نیازهای  تامین  راستای  در  عملکردی  کامال  ساختارهایی 
سبز شهری  فضاهای  می باشد.  جامعه  محیطی  اجتماعی -  
به عنوان مکانی جهت گردهمایی و ایجاد سرزندگی مطرح 
می باشند )رحیمی و رضایی 13۹۷( که در واقع این فضاها 
بیان  باید  البته  هستند.  شهری  گردشگری  برای  بستری 
نمود که پوشش های سبز شهری دسته بندی های مختلفی 
)فضاهای خصوصی(،  شهری  باغ های  جمله  از  دارند،  نیز 
غیره  و  )فضاهای عمومی(  بوستان های شهری  و  پارک ها 
که هر یک تشکیل دهنده ی بخشی از موزاییک سبز شهری 
تعدیل شده  و  سلطه  تحت  محیط  یک  شهر  می باشند. 
فرآیندهای شهرنشینی  واسطه  به  که  است  انسان  توسط 
 Zeng, Xie, and Liu 2019; Dinda,(  است شده  ایجاد 
واقع  در  منظرشهری   .)Chatterjee, and Ghosh 2021
قرار  ادراک  انسان مورد  توسط  است که  عینیتی مستقل 
می گیرد، در واقع بستر منظر شهری، هندسه ،فضا، کالبد 
و به عبارت دیگر، فرم کالبدی است )منصوری 13۸۹؛ سیاف 
تغییر   زاده 13۹1(. منظرشهری پدیده ای همواره در حال 
است که تحت تاثیر شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی 

شکل می گیرد )خاک زند و تیموری 13۹4(. 
در  که  است  پذیرفته  صورت  فرض  این  با  پژوهش  این 
شهری  سبز  پوشش های  بر  موثر  عوامل  از  یک  هر   ابتدا 
را شناسایی نماید، سپس به شناخت عواملی که بر آن ها 
به  امر سبب دستیابی  این  نماید.  اقدام  تاثیرگذار هستند 
بر پوشش های  متاثر  و  از روند های موثر  تعاملی  رابطه ای 

سبز شهری می شود. با استفاده از شناخت دقیق این امر 
می توان گامی اساسی در راستای افزایش کیفیت زندگی 
شهری برداشت. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال دستیابی 

به پاسخ صحیح به پرسش ذیل می باشد:
- پوشش سبز ده پونک در سال های  13۷۹ الی 13۹۹ بر 

چه فاکتورهایی موثر بوده است؟
تعاملی محیط و  رابطه ی  بررسی  نیازمند  این سوال مهم 
جامعه با پوشش های سبز شهری است. به طور خالصه این 
به  زندگی شهری  کیفیت  ارتقاء سطح  دنبال  به  پژوهش 
می باشد.  سبز شهری  پوشش های  نمودن  مداخله  واسطه 
ارتقاء  موجب  شهر  طبیعی  بافت  ارتقاء  چگونه  که  این 
زندگی شهروندان می شود. این پژوهش بر اساس فرضیه 

ذیل دنبال شده است:
- شناخت دقیق رابطه ی پوشش های سبز شهری با محیط 
و  مطلوبیت  بهبود  در  میزان  چه  تا  اجتماع،  و  شهری 

رضایت مندی جامعه شهر نشین تاثیرگذار است.
اطالعات الزم برای این فرضیه بر اساس تحلیل ده پونک 
به عنوان یک نمونه جامع که در طول زمان انواع روندهای 
را تجربه کرده،  بهبود و تخریب پوشش های سبز شهری 
به دست آمده است. برای پاسخ به سوال مطرح شده هدف 

خاص ذیل مورد تاکید قرار خواهد گرفت:
- شناخت معضالت و ارائه راهکار در راستای بهبود پوشش 

سبز ده پونک.

2.پیشینهپژوهش
برای  اساسی  که  می باشد  پیشینه ای  دارای  پژوهشی  هر 
قاعده  این  از  نیز  پژوهش  این  است،  آینده  پژوهش های 
مستثنی نبوده است. در راستای بررسی پوشش های سبز 
شهری پژوهش های بسیاری صورت پذیرفته است، از جمله 
تعدادی از پژوهش هایی که به این موضوع پرداخته اند در 

جدول 1 نمایش داده شده است.

جدول1:پیشینهپژوهش

رویکرد پژوهشنویسندگانسال پژوهشعنوان 
 Reduced urban green cover
 and daytime cooling capacity
 during the 2012–2016

California drought

,Allen, Roberts 2021 میالدی
and Mc Faddenبررسی رابطه پوشش های سبز شهری و خشکسالی

 Relative importance of
 quantitative and qualitative
 aspects of urban green spaces

in promoting health

Zhang, Ten, and 2021 میالدی
Richards

بررسی رابطه پوشش های سبز شهری و کیفیت و 
سالمت زندگی جامعه شهر نشین

 Quantifying the local cooling
 effects of urban green spaces:
 Evidence from Bengaluru,

India

Shah, Garg, and 2021 میالدی
Mishra

تاثیر پوشش های سبز شهری در تعدیل هوا و 
کاهش دما



123
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

جستاریدرسیرتحوالتبیستسالهپوششسبزدهپونک

شمارهصفحهمقاله:121-138
14

01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


رویکرد پژوهشنویسندگانسال پژوهشعنوان 

 Green spaces, quality of life, and
citizen perception in European cities2021 میالدیGiannico et al.

رابطه پوشش های سبز شهری و کیفیت زندگی 
در شهر های اروپا

سبز  پوشش  آستانه ی  حد  تعیین  و  پایش 
شهری مبتنی بر داده های لندست، مطالعه ی 

موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز
عبدالعظیمی و 13۹۹ شمسی

روستا

تغییر کاربری پوشش های سبز شهری با گذشت 
زمان می تواند مخاطرات زیست محیطی مختلفی 

را برای شهروندان یک شهر ایجاد نماید. 

بررسی نقش پوشش فضای سبز شهری بر 
روند تغییرات دمای سطح محیط های شهری 

مطالعه موردی: شهر ساری
عبدی، کامیابی، و 13۹۹ شمسی

زند مقدم
بررسی رابطه پوشش های سبز شهری و دمای 
محیط بر  اساس بررسی محالت شهر  ساری

بیان  می توان  صورت پذیرفته  پژوهش های  بررسی  با 
بر  موثر  عوامل  بررسی  در  مختلفی  رویکرد های  که  نمود 
از  است.  گرفت  قرار   توجه  مورد  سبز شهری  پوشش های 
جمله این رویکرد ها می توان به مباحثی هم چون کیفیت 
زندگی، کم آبی، اکولوژی و مباحث اجتماعی را بیان نمود 
که با نگاهی تک بعدی و بدون توجه به دیگر مولفه ها مورد 
تحلیل قرار گرفته است. ولیکن این پژوهش با دیدگاهی 
جامع مجموعه ای از رویکرد ها را در ده پونک مورد تحلیل 
و بررسی قرار داده است. ده پونک جزء معدود پوشش های 
را  شهری  تحولی  روند های  انواع  که  می باشد  سبز شهری 
در طول زمان در خود تجربه کرده است، که می تواند به 
قرار گیرد. در ده پونک  توجه  نمونه ای جامع مورد  عنوان 
قوانین،  اجتماعی،  معضالت  هم چون  مباحثی  می توان 
مباحث اکولوژیک، مالکیت های زمین، تغییرکاربری اراضی 
به صورت خرد و کالن و غیره را مشاهده نمود که هر یک 
از این مولفه ها به نوبه خود تاثیر به سزایی بر پوشش های 

سبز ده پونک دارند.

3.مبانینظری
بر  متاثر  و  موثر  عوامل  تاثیر  بررسی  به  بخش  این  در 
هم چنین  است،  شده  پرداخت  شهری  سبز  پوشش های 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  نیز  حفاظتی  دستورالعمل های 

است.

سبز پوششهای بر متاثر و موثر عوامل -1-3
شهری

دهنده  ارتباط  مفصلی  همچون  سبز شهری  پوشش های 
فضاهای مصنوعی و طبیعی در شهرها می باشند. همواره 
و  مکانی جهت گردهمایی  عنوان  به  فضاهای سبز شهری 
ایجاد سرزندگی مطرح می باشند )رحیمی و رضایی 13۹۷(. 
شکل گیری  در  موثر  عنصر  شهری  سبز  پوشش های 
بسترهای اجتماعی شهرها هستند، زیرا که طبیعت بخشی 
از ذات وجودی انسان است و ارتباط با آن موجب آسایش 
بیش تر  و  شهر ها  در  جمعیت  افزایش  با  می شود.  انسان 

به فضاهای سبز شهری هر چه  نیاز  شدن سطوح مصنوع 
بیش تر مورد توجه قرار می گیرد. در واقع استفاده صحیح 
و درست پوشش های سبز شهری می تواند موجب افزایش 
 Kabisch 2015;( کیفیت  زندگی اجتماعی شهروندان شود

.)Hillsdon 2006; Zhang 2015
است.  طبیعت  با  همزیستی  انسان  پایدار  زیستن  الزمه 
اگر این همزیستی در معرض مخاطره و آسیب قرار گیرد، 
روبرو  نابسامانی  با  اشکال مختلف  به  نیز  انسان ها  زندگی 
می گردد. از آن جا که پوشش های سبزشهری حلقه بارز و 
واسط بین انسان و طبیعت هستند، با گسترش شهرنشینی 
و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری به ویژه جرائم موضوع 
پیشگیری محیطی از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی 
فریور،  مختاری  گلزاری،  )قربانی  است  یافته  زیادی  اهمیت 
سبز شهری  فضاهای  و  پارک ها   .)13۹4 تبریزی  قربانیان  و 
عمومی  فضاهای  و  عرصه ها  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
کردن  برطرف  در  عمده ای  بسیار  نقش  معاصر،  شهرهای 
روان شناختی  و  فرهنگی  اجتماعی،  گوناگون  نیاز های 
شهروندان بر  عهده دارند، از مهم ترین این نیازها برطرف 
نمودن حس امنیت اجتماعی می باشد )اسدی فرد 13۹3(. 
گسترش  حس،  این  نمودن  برطرف  را ه های  از  یکی 
پوشش های  گسترش  آن  سبب  به  و  شهری  گردشگری 

سبز شهری می باشد.

باکیفیت 3-2-رابطهپوششهایسبزشهری
زندگی

ارائه  زندگی  کیفیت  روانی  بعد  از  داینر  که  تعریفی  بنا بر 
می دهد )Diener, Helliwel, and kahnemon 2010( ، در 
واقع کیفیت زندگی احساس سعادتی است، که مردم خود 
از زندگیشان یک ارزیابی مثبت ارائه  دهند. محققان زیادی 
کیفیت  زندگی را ارزیابی و توصیف کرده اند، این ارزیابی ها 
از دو بعد عاطفی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. 
در  عناصر طبیعي  از  و مستمر مجموعه اي  متنوع  حضور 
زندگی  کیفیت   بهبود  موجب  فعالیتي،  و  تعامالت حسي 
انسان در جامعه شهری می شود. طبیعت و کیفیت  زندگی 
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شاخص هایی در  هم تنیده هستند و بیانگر این امر می باشند 
که در ذات وجودی انسان همواره رابطه با طبیعت وجود 
از  که  است  انسان  برای  مفهومی  عنصری  طبیعت  دارد. 
زندگی چند هزار ساله انسان همواره در ذهن بشر به عنوان 
مفهوم  امروزه  می شود.  تداعی  آسایش  برای  گاهی  منزل 
گوناگون  اشکال  در  موثر  فضای  سبز  بدون وجود  شهرها 
آن دیگر قابل تصور نیست. مهم ترین اثرات فضای سبز در 
شهرها  که  آن هاست  زیست محیطی  کارکردهای  شهرها، 
کرده  معنادار  انسانی  جامعه  محیط  زیست  عنوان  به  را 
مهترین  پور 13۹3(.  داعی  دیوانداری 13۹5؛  و  )مدیر  است 
سرمایه گذاری که مقامات محلی و شهرداری ها می توانند 
براي رفاه و بهزیستي شهروندان انجام دهند، توسعه فضای 
سبز  شهری است که خود موجب افزایش کیفیت زندگی 

.)Salbitano et al. 2016( شهروندان می شود

3-3-رابطهپوششهایسبزشهریوگردشگری
شهری

ستون های  از  بیست ویکم  قرن  در  گردشگری  صنعت 
به شمار  پیشرفت  به  رو  ملی هر کشور  اقتصاد  در  اصلی 
سو  یک  از  سبز  فضاهای   .)13۹5 سوادی  و  )الفته  می رود 
است،  شهرها شده  زیست محیطی  وضعیت  بهبود  موجب 
اوقات  گذران  برای  را  مناسبی  شرایط  دیگر  سوی  از  و 
اثرات فضاي  فراغت شهروندان فراهم می سازد. مهم ترین 
رطوبت  افزایش  دما،  تعدیل  کوچک،  شهرهاي  در  سبز 
اکبری،  )پورامرایی،  است  فراغتی  فضاهاي  توسعه  و  نسبی 
و صابری 13۹4(. اگر چه اکوتوریسم به عنوان یک رویکرد 
توسعه ای روشن برای گردشگری در نظر گرفته می شود و 

از سوی دولت ها و مشاغل به طور گسترده ای به عنوان یک 
 Joppe and Dodds( استراتژی مارکتینگ دنبال می شود
2000(. خدمات اکوسیستم برای انسان در مناطق شهری 
را  بزرگی  خطر  توسعه  شهری  حال  این  با  است،  حیاتی 
ارائه این خدمات به همراه  برای توانایی اکوسیستم ها در 
از مهم ترین خدمات  یکی   .)Niemela et al. 2010( دارد 
شود،  ویژه ای  توجه  آن  به  باید  که  شهری  اکوسیستمی 
حضور پذیری  افزایش  با  که  هویتی  می باشد؛  گردشگری 
مردم در فضاهای تفرجی شهری مزایای بسیاری را ایجاد 
گشترش  و  حفظ  می توان  مزایا  این  جمله  از  می نماید 

پوشش های سبز شهری بیان نمود.

سبز اراضی مالکیت و حفاظتی قوانین -4-3
شهری

تک  صرف  نگهداری  از  زمان  گذر  در  حفاظتی  مفاهیم 
بناهای تاریخی، به مفهوم حفاظت از مجموعه ها، بافت ها، 
شهرهای تاریخی، منظر شهری تاریخی و منظر فرهنگی 
اراضی  بهرامجردی 13۹۷(.  و  بهادر  است  )پور  یافته  تکامل 
سبز شهری از نظر مالکیت به دو بخش خصوصی و عمومی 
قابل تقسیم هستند. اراضی عمومی )مانند پارک ها( چون 
معرض  در  کم تر  می شوند  اداره  عمومی  نهادهای  توسط 
با  سبز  اراضی  این  در  تحول  تغییر  ولی  هستند،  تخریب 
ضوابط خاصی کنترل می شود. در همه کشورها قوانین و 
دستورالعمل های مشخصی برای پوشش های سبز عمومی 
این  از  برخی  به   2 جدول  در  است.  موجود  خصوصی  و 

قوانین و دستورالعمل ها پرداخته شده است.

جدول2:قوانینحفاظتازباغاتواراضیزراعی

کشور یا سازمان 
توضیحاتعنوان دستورالعملتصویب کننده

ایران

قانون شهرداری 1334 )شمسی( 
شهرداری موظف به ایجاد باغ های عمومی است.مصوب

قانون نوسازی و عمران شهری 
مصوب 134۷ )شمسی(

احداث و اصالح و توسعه و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود 
از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور 

مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

الیحه قانونی حفظ و گسترش 
فضای سبز در شهرها مصوب 

135۹ )شمسی(

به موجب ماده یک این الیحه قانونی به منظور حفظ و گسترش فضای سبز 
و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، بزرگراه ها 
و پارک ها، باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند و در محدوده 

قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها مصوب 13۷4 )شمسی(

و  باغ ها  و  زراعی  اراضی  به منظور حفظ کاربری  قانون  این  ماده 1  بر طبق 
تداوم بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری 

)تبصره های متعدد( ممنوع می باشد. 
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کشور یا سازمان 
توضیحاتعنوان دستورالعملتصویب کننده

سازمان خواربار و 
کشاورزی سازمان 

ملل ملت
 Salbitano et al.( 

)2016

دستورالعمل جنگل داری 
شهری و حومه شهری

)2016 میالدی(

زیرساخت های  شامل  که  هستند  مشابهی  فیزیکی  بافت  دارای  شهرها  همه 
خدمات  جاده ها،  صنعتی،  و  مسکونی  ساختمان های  )مانند  "خاکستری" 
رودخانه ها،  مثال  عنوان  )به  آبی  زیرساخت های  پارکینگ ها(،  و  شهری 
مثال  عنوان  )به  سبز  زیرساخت  و  آب(  کانال های  و  حوضچه ها  دریاچه ها، 

درختان، درختچه ها و چمن در پارک ها ، جنگل ها، باغ ها و خیابان ها(.

سازمان بهداشت 
جهانی

)Europo 2017( 

چیکده اقدامات موثر بر 
پوشش های سبز شهری

)201۷ میالدی(

شهرنشینی منجر به افزایش نسبی جمعیت ساکن در شهرها می شود. در اروپا 
انتظار می رود که تا سال 2020 حدود سه چهارم مردم در محیط های شهری 
زندگی کنند. زندگی شهری دسترسی به طبیعت را محدود می کند و می تواند 
قرار گرفتن در معرض برخی خطرات زیست محیطی مانند آلودگی هوا و صوت 

را افزایش دهد. 

المان
 Jessel et al.(

)2018

پوشش های سبز در شهرها
)201۸ میالدی(

فرهنگ  از  مهمی  بخش  و  شهرها  اصلی  عنصر  شهری  سبز  فضاهای 
ساختمان سازی هستند. آن ها شهرها و شهرک های بزرگ، متوسط و کوچک 
را در مناطق در حال رشد شکل می دهند و کارکردهای زیادی را برای زندگی 

پایدار شهری بر عهده می گیرند.

سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی 

)Kocak 2020(

گسترش پوشش سبز
)201۹ میالدی(

حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار با موفقیت در دستور کار توسعه پایدار 
2030 و توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی تجدید شده است. در 
عین حال، در سراسر جهان مردم نگران عقب ماندگی رشد، نابرابری، مشاغل 

و جهانی شدن هستند. 

بر اساس رویکرد نهاد های بین المللی و کشور های در حال 
توسعه می توان این امر را بیان نمود، که در ابتدایی ترین 
پوشش های سبز شهری  و  کیفیت  زندگی  رابطه  به  بیان 
فضاهای  تعامل  مبحث  به  ادامه  در  و  است  شده  توجه 
شده  ویژه ای  توجه  سبز  پوشش های  و  آب  ساخته شده، 
است که خود دلیل بر  توجه توامان به رابطه ی کلیه عناصر 
 Salbitano(  محیطی در گسترش فضاهای سبز شهری است
et al. 2016(. هم چنین با افزایش جمعیت زمین به رابطه 
نسبت جمعیت و پوشش های سبز شهری توسط سازمان 
بهداشت جهانی توجه شده است   )Europ 2017(. اصولی 
هم چون تعامل نهاد ها و جامعه در بهبود پوشش های سبز 
شهری و استفاده از راهکارهای برنامه ریزی شده، که موجب 
سال های  در  اصلی  رویکرد های  از  می شود  پایدار  توسعه 
 Jessel et al. 2018; Kocak(  201۸ و 201۹ بوده است 
می توان  ایران  کشور  قوانین  استای  در  هم چنین   .)2019
بیان نمود که رویکرد اصلی حفظ پوشش های سبز شهری 
موجود و گسترش آن ها است. در اکولوژی شهری، شهر به 
عنوان یک اکوسیستم مورد توجه قرار گرفته است و منابع 
طبیعی، بستر شهر به شمار می آیند، بر این اساس بستر 
بهبهانی،  )ایرانی  است  اولویت  در  همواره  شهر ها  طبیعی 
منابع  رویکرد حفظ  اجرای دقیق  ابروکار 13۸1(.  و  زندی، 
موجود و گسترش آن ها نیز می تواند راهکاری مناسب در 
راستای بهبود پوشش های سبز شهری باشد، به شرطی که 
این رویکرد با برنامه ریزی دقیق و توجه به کلیه مولفه ها 

همراه باشد.
سبز  پوشش های  تغییرات  روند  بسیاری  پژوهش های  در 
 شهری مورد بررسی قرار گرفته اند، در این پژوهش پس از 
بررسی پژوهش های صورت پذیرفته در این راستا، متناسب 
با بستر موضوع نسبت به تدوین چارچوبی از روند تغیرات 
پرداخته شده است، که در شکل 1 نمایش داده شده است. 
در این چارچوب که بر اساس تغییرات اندازه قطعات است 
وجود  شهری  سبز  پوشش های  تغیرات  روند  از  شکل  دو 
دارد. یکی در خصوص اراضی یکپارچه و بزرگ با مساحت 
و  می باشد  یکپارچه  مالکیت  با  مترمربع  هزار   5 از  بیش 
دومین حالت قطعاتی کوچک با چندین مالک، که هر  یک 
را  مختلفی  تغییرات  روند  دارند  که  ویژگی هایی  به  بسته 
حمایت  و  پشتیبانی  با  شهری  سبز  اراضی  کرده اند.  طی 
صاحب باغ، دولت و سازمان های مربوطه یا به همان فرم 
عواملی  اثر  بر  یا  و  می مانند  باقی  هستند  که  یکپارچه 
تقسیم  کوچکتری  قطعه های  به  غیره  و  وراثت  هم چون 
می شوند. بر اثر تقسیم شدن هر زمین به قطعات کوچک تر 
شهرداری و سازمان های زیربط برای ایجاد مسیر دسترسی 
به هر قطعه ی کوچک تر شده، از قسمتی از فضای باغات 
استفاده می کند، که در واقع به شبکه مسیر های ارتباطی 
شهری اضافه می گردد. هر قطعه چه بزرگ چه کوچک بر 
اساس محل قرار گیری و ویژگی های خاصی که هر سایتی 
مسکونی،  هم چون  دیگری  کاربری های  به  می تواند  دارد 
و  غیره(  و  بوستان  تاالر،  تفریحی  )باغ  تجاری،  آموزشی، 
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اداری تبدیل شوند یا به همان حالت باغ بمانند. چنان چه 
برخی باغات در حالت اصلی خود مانده و حفظ شده اند، 
ولیکن این امر با گسترش شهر ها و افزایش قیمت زمین ها 
بسیار کاهش پیدا کرده است )عبدالعظیمی و روستا 13۹۹؛ 
رفیع پور، داداش پور، و تقوایی 13۹6؛ نخعی، انصاری، و زندیه 
13۹5؛ نظم فر و کاملی فر 13۹5؛ جنادله 13۹5؛ احدی نژاد 

و حاتمی 13۹3؛ خان محمدی  ابراهیم زاده  دیگران 13۹3؛  و 
و دیگران 13۹2؛ صدر  و روستا 13۹2؛ طبری  13۹3؛ رهنما 
13۸۹؛  دیگران  و  صالحی فرد  13۹1؛  رحیمی  و  موسوی 
آبادی  زنگی  13۸۸؛  ستوده  و  سراسکانرود،  اکبرپور  پوراحمد، 
و رخشانی نسب 13۸۸؛ ابراهیم زاده و عبادی جوکانی 13۸۷؛ 
پریور، یاوری، و ستوده 13۸۷؛ صالحی فرد و علی زاده 13۸۷(.

شکل1:روندتغیراتپوششهایسبزشهری

3-5-تحوالتاکولوژیکی
بر اساس داده های اکولوژیک شهر تهران )شکل 2(، می توان 
بیان نمود که دمای ده پونک نیز بر اساس میانگین شهر 
نیازمند گسترش  امر  این  که  است،  افزایش  به  رو  تهران 
پوشش های سبز در راستای تعدیل دمای محیطی محدوده 
نیاز پوشش سبز  اینکه منابع آبی مورد  با  است. هم چنین 
ده پونک از رودخانه فرحزاد و منابع آبی شهر تهران تامین 

و  بارندگی  میزان  بودن  متغیر  دلیل  به  ولیکن  می گردد 
آب های  تبخیر  افزایش  موجب  که  شهر  دمای  افزایش 
سطحی نیز می شود، میزان منابع آبی ثابت نبوده و ممکن 
است در سال های آینده کاهش یابد. با توجه به این موارد 
راهکار های استفاده بهینه از منابع آبی بسیار حائز اهمیت 

است.

شکل2:روندتغیراتدماواسترسگرماییدرشهرتهران

)Mohraz et al. 2016(

جدول3:روندتغییراتبارندگیشهرتهران

13۹013۹113۹213۹313۹413۹۸13۹۹سال
35623۹.۷15۷.6115.43۷02۹5310میزان بارندگی بر حسب میلیمتر
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4.روشتحقیق
پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که به عنوان یک 
مطالعه کاربردي با روش »مطالعه اسنادی به کمک نمونه 
موردی« انجام گردیده است، در نهایت نیز حوزه های مورد 
بررسی در این پژوهش به صورت تطبیقی با یک دیگر مورد 
مطالعه  مورد  جغرافیایي  محدوده  گرفته اند.  قرار  بررسی 
حوزه ده پونک تهران مي باشد. ده پونک به عنوان نمونه ای 
جامع از روند تحوالت پوشش سبز شهری می باشد که انواع 
روند های تحولی پوشش های سبز شهری در آن وجود دارد. 
در این راستا ابتدا به بررسی روند تحولی پوشش های سبز 
این محدوده و عناصر مؤثره مختلف آن پرداخته شده است. 
مختلف  مولفه های  استنباطی  رابطه  کشف  به  نهایت  در 
داده های  است.  پرداخته شده  پوشش های سبز شهری  با 
مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای، مراجعه به منابع 
نقشه های  تحلیل  و  میدانی  برداشت های  با  همراه  آماری 
پالگین  و  راینو  نرم افزار  کمک  به  ده پونک  پوشش سبز 
نرم افزاری  تحلیل  در  است.  پذیرفته  صورت  هاپر  گرس 
صورت پذیرفته ابتدا کلیه نقشه های ده پونک از سال 13۷۹ 
نرم افزار گوگل مپ مستخرج شده و  به کمک  الی 13۹۹ 
سپس به کمک نرم  افزار راینو و پالگین گرس هاپر نسبت 

به مشخص نمودن درصد پوشش های سبز بر اساس چهار 
دسته ی  )مرتعی، درتچه ای، تنک و جنگلی( اقدام شده و 
درصد هر یک از انواع پوشش های سبز در بازه زمانی مورد 
اثر گذاری  معرفی  به  هم چنین  است.  آمده  دست  به  نظر 
ده پونک  پوشش سبز  افزایش  یا  کاهش  مختلف  عوامل 
پرداخته شده است، در نهایت داده های به دست آمده مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

5.معرفیمحدودموردمطالعه
حاشیه  در  تهران  شرقی  شمال  در  مطالعه  مورد  اراضی 
غربی دره فرحزاد قرار گرفته اند که در شکل  3 نمایش داده 
شده است. از سمت غرب توسط بزرگراه اشرفی اصفهانی و 
از شمال و جنوب به ترتیب به بزرگراه هاشمی  رفسنجانی 
و بلوار  همیال محدود شده اند. از نظر تقسیم بندی مناطق 
شهری ده پونک در منطقه  2 شهرداری تهران قرار گرفته 
است. شمال بلوار  همیال و مجاور بزرگراه اشرفی اصفهانی 
می باشد.  جدید  مسکونی  بافت  پونک  بلوار  طرف  دو  و 
می توان گفت که وسعت باغات در حال حاضر بسیار کم تر 

از بافت مسکونی است.

شکل3:موقعیتمنطقهموردمطالعهونقاطعکسبرداریشده

)1( شهر تهران، )2( منطقه دو شهرداری تهران، )3( ده پونک و رود دره فرحزاد

5-1-پیشینهتاریخیمحدودهموردمطالعه
برای  زیارتی  و  تفریحی  محلی  باز  دیر  از  ده پونک  باغات 
مردم شهر تهران بوده است. بُعد زیارتی این مجموعه به 
است.  زین علی  و  عین علی  امام زادگان  قرار گیری  دلیل 
سابقه احداث بنای فعلی آستان این دو بزرگوار، متعلق به 
دوران فتحعلی شاه قاجار می باشد. در زمان ناصرالدین شاه 
یک ایوان در سمت مشرق بقعه و مسجد کوچکی در غرب 
خانواده  توسط  سال  133۷  در  است.  گردیده  الحاق  آن 
امور   و  اوقاف  )سازمان  است  گردیده  مرمت  فرمایان  فرمان 
اسالمی،  ایران  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  جامع  پایگاه  خیریه، 

بر   .)13۹۷ علی  زین  و  علی  عین  زادگان  امام  مقدس  استان 
امام زاده  شرایط  بهبود  و  اصالح  با  تاریخی  متون  اساس 
موجب  سال  133۷  در  شاه  فتحعلی  زمان  در  آن  باغ  و 
گشایش و آغاز رونق باغات ده پونک بوده است. اولین بار 
نام ده پونک در نقشه سال  1253  توسط آگوست کرشیش 
)جدول 4( ثبت شده است که بر  اساس داده ها و اطالعات 
نقشه های موجود، فضایی استراحتی و تفرجی در خارج از 
دیوارهای شهر تهران بوده است سپس در سال  12۸۷ نیز 
به  باز  نیز  اشتایل  )جدول  3(  فردریچ  الکساندر  نقشه  در 
ده پونک و رود دره فرحزاد در کنار ده و باغات این محدوده 
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اشاره شده است.
و  دوم  پهلوی  دوره  در  نیز  و  اول  پهلوی  دوره  اواخر  در 
در سال های  1332، 133۷، 133۸ و 134۷ با گسترش 
شهر  به  زیادی  مقدار  به  ده پونک  محدوده  تهران،  شهر 
منطقه  خود   .)13۹5 )شیرازیان  است  شده  نزدیک  تهران 
طبق  بر  آن  باغات  میزان  بر  و  کرده  پیدا  گسترش  نیز 
از  پس  )جدول  5(.  است  شده  افزوده  موجود  نقشه های 
انقالب  اسالمی در سال 135۸ تغییرات و تعمیرات زیادی 
است  پذیرفته  زینعلی صورت  و  عینعلی  امام زاده  روی  بر 
که موجب افزایش حضور پذیری مردم تهران در این ناحیه 
و رونق این ناحیه شده است ولیکن به دلیل شروع جنگ 
بی توجهی  مورد  ناحیه  این  مدتی  تا  عراق  و  ایران  میان 

ولیکن  شد،  کاسته  ناحیه  این  گسترش  از  و  قرار گرفت 
را  امام زاده  پرهیزگار  فریدون  مرحوم   13۷6 سال  در  در 
جدید  ضریح  سال 13۸0  در  و  داد  قرار  بازسازی  مورد 
مشّبک  و  چوبی  حرم  جایگزین  میبدی  ابوالحسنی  اثر 
امور  و  اوقاف  )سازمان  است  گردیده  )جعفری(  چهار ضلعی 
خیریه، پایگاه جامع امامزادگان و بقایع متبرکه ایران اسالمی( 
که این امور موجب توجه دوباره مردم به این ناحیه شده 
است. در سال های اخیر به دالیلی هم چون افزایش قیمت 
پیرامون  باغات  از  بسیاری  مجوز ها  برخی  صدور  و  زمین 
تخریب شده اند که در ادامه پژوهش به روند تخریب باغات 

در20 سال اخیر اشاره می گردد.

جدول4:نقشههایدهپونکدردورهقاجاروپهلوی

نقشه های دوره پهلوینقشه های دوره قاجار

134۷ شمسی133۷ شمسی12۸۷ شمسی1253 شمسی

)شیرازیان 13۹5(

باغات ده پونک در طول زمان فراز و نشیب های بسیاری را 
تجربه کرده اند که در جدول  3 بخشی از این روند تحولی 

ارائه گردیده است.

جدول5:تحوالتتاریخیباغاتدهپونک

توضیحاتسال

آمدن نام ده پونک در نقشه برای اولین بار توسط اگوست کرشیش1253

آمدن نام ده پونک بار دیگر توسط الکساندر فردریچ به عنوان فضایی تفرجی در خارج از تهران قدیم12۸۷

تجدید بنای امام زاده در زمان فتحعلی شاه و تبدیل باغات ده پونک به منطقه ای تفریحی در خارج از شهر تهران133۷

گسترش محدود باغ های ده پونک1332 الی 135۸

طرح بهبود امام زادگان و بقاع متبرکه و محوطه های آن ها که موجب رونق امام زادگان و باغات ده پونک شد.135۸

بی توجهی به باغات ده پونک و تخریب شدن باغات135۸ الی 13۷6

گسترده شدن شهر تهران و الحاق شدن باغ های ده پونک به شهر13۷۹

ساخت ضریح جدید امام زاده و مورد توجه قرار گرفتن باغات امام زاده و اطراف آن در ده پونک13۸0

گسترش روند تخریب باغ ها؛ انجام ساخت وساز های گسترده هم چون مجتمع های مسکونی و دانشگاه؛ تبدیل باغات به 13۷۹ الی 13۹۹
تاالر های عروسی؛ تخریب بخشی از محوطه باغ امام  زاده و ساخت بیمارستان طب سنتی؛ تخریب باغات حاشیه رود 
دره برای ایجاد بوستان؛ آغاز ساخت فاز  3 بوستان نهج البالغه؛ کاهش پوشش گیاهی )از نوع درختان متراکم( ده پونک
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6.سیرتحوالتدهپونک
در این بخش به بررسی سیر تحولی ده پونک از جنبه های 

تاریخی، اجتماعی و زیست محیطی پرداخته می شود. 

کاربری تحوالت و پوششسبز تحوالت -1-6
اراضیاز1379تا1399

زمانی  بازه  در  مطالعه  مورد  منطقه  پوشش سبز  تغیرات 
تصاویر  اساس  بر    4 شکل  در   13۹۹ تا   13۷۹ سال های 

تصاویر  روی  بر  لکه گذاری  صورت  به   5 شکل  در  و 
تهران  نقشه های شهر  روی  بر  آن ها  تطبیق  و  ماهواره ای 
مشخص شده است. به دلیل این که در برخی سال ها نقشه 
مناسب موجود نبوده از بررسی آن ها صرف نظر شده است. 
لکه های مشخص شده بر  اساس چهار نوع پوشش گیاهی 
متراکم(  درختی  و  تنک  درختی  درختچه ای،  )مرتعی، 
تغییرات  میزان  از  حاصل  نتایج  است.  پذیرفته  صورت 

پوشش گیاهی در جدول 3 قرار گرفته است.

شکل4:سریتصاویرتحوالتومکانآنها

شکل5:تغیراتپوششگیاهیمحدودموردمطالعهدرسالهای1379و1399

دلیل  به  کلی  طور  به  محدوده  گیاهی  پوشش 
دچار  زمین  قیمت  افزایش  و  بی رویه  ساخت وساز های 

آسیب های بسیاری شده است و همان طور که در جدول  
تا  سال  13۷۹  از  است  شده  داده  نمایش   6 شکل  و   6
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سال 13۹۹، 14.4۸ درصد پوشش  گیاهی محدود کاهش 
به  منطقه  پوشش  گیاهی  عمده  کاهش  است.  کرده  پیدا 
عروسی،  تاالر های  مسکونی،  مجموعه های  ساخت  دلیل 
خدماتی  دولتی -   مراکز  و  دانشگاه  سنتی،  طب  درمانگاه 
پیدا  ادامه  نیز  آینده  اگر در سال های  امری که  می باشد. 
بسیار شدید تر میزان پوشش  گیاهی  کند موجب کاهش 

نیز  سال هایی  در  البته  می گردد.  مطالعه  مورد  محدوده 
مقداری به میزان پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه 
افزوده شده که این امر به دلیل توسعه فضای سبز بوستان 
نهج البالغه در اراضی دره ای مجاور ده پونک است. ولیکن 
این  سریع  تخریب  روند  برابر  در  هم  افزایش  میزان  این 

محدوده بسیار ناچیز است.

جدول6:میزانتغیراتپوششگیاهی)برحسبدرصد(

جنگلی: درختان متراکم تنک: درختان تنک درختچه: بوته زار مرتعی: سطحی کل پوشش سبز سال
24.61 4.12 2.43 4.11 35.2۷ 13۷۹
21.5۷ 5.24 0.52 0.01 2۷.34 13۸4
15.2۹ 5.۹0 0.02 0.01 21.22 13۸5
15.0۷ ۷.35 3.0۸ 2.53 2۸.03 13۸6
16.۷4 ۷.۸1 1.43 0.۷3 26.۷1 13۸۹
1۸.۹۸ 6.5۹ 2.26 0.3۹ 2۸.22 13۹0
11.3۸ 11.35 3.62 1.2۷ 2۷.62 13۹1
۹.۷۹ 12.4۸ 5.44 0.6۷ 2۸.3۸ 13۹2
۹.55 10.۷6 3.51 0.0۹ 23.۹1 13۹3
11.04 ۷.0۸ 4.4۷ 0.24 22.۸3 13۹4
13.۷5 2.30 10.2۷ 0 26.32 13۹5
10.۷۸ 6.12 5.61 0 22.51 13۹6
۹.۹3 5.53 6.35 0 21.۸1 13۹۷
10.34 ۹.44 0.۷۹ 0 20.5۷ 13۹۸
11.۹۸ ۷.62 0.۹5 0.24 20.۷۹ 13۹۹

شکل6:تغیراتکلیپوششسبزمحدودموردمطالعه

بیش ترین میزان کاهش پوشش گیاهی در میان سال های 
 13۷۹ الی 13۸4 می باشد، که در این سال ها به دلیل صدور 
مجوز های فراوان از سمت مراکز ذی صالح بسیاری از باغات 
به مجموعه های مسکونی تبدیل شده است. البته از بعدی 
دیگر کاهش پوشش سبز ده پونک به دلیل عدم رسیدگی 
مناسب به پوشش گیاهی این منطقه نیز می باشد، ولیکن 

این  عمدی  تخریب های  مقابل  در  که  است  ذکر  شایان 
میزان بسیار محدود است و با کاشت گیاهان جدید، بهبود 
و باز زنده سازی پوشش گیاهی منطقه قابل جبران می باشد. 
بیش ترین میزان افزایش پوشش گیاهی در خلل سال های 
باال  افزایش،  این  دالیل  از  که  می باشد  الی 13۸6   13۸5 
باغ تاالر ها در این  بارندگی و توجه به احداث  رفتن میزان 
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تغیرات پوشش سبز  روند  به طور کلی  زمانی است.  ده  پونک را می توان در جدول ۷ مشاهده نمود.برهه 

جدول7:معرفیروندتغییراتقطعاتاصلیمحدودموردمطالعه

شماره 
نقشهتغیرات صورت پذیرفتهمالکیتبخش

مالکیت یکپارچه که در طول زمان میان وراث 1
مختلف و چند سازمان دولتی تقسیم شده است.

خرد شدگی قطعات و تبدیل شدن 
آن ها به کاربری های مسکونی، باغ 

تاالر ها، ویالها و مراکز اداری

2

قسمت زیادی از این بخش در مالکیت شهرداری 
تهران است ولیکن باغ هایی نیز در این بخش موجود 
است که در گسترش فاز  3 بوستان نهج البالغه توسط 

شهرداری تهران خریداری شده است.

تبدیل شدن از باغ به بوستان و 
فضای سبز عمومی شهری

مالکیت خصوصی که به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 3
تهران مرکز فروخته شده است.

تغییر کاربری از قطعه زمینی 
ویالیی به واحد آموزشی- پژوهشی

تبدیل شدن از باغ ویال به مجتمع مالکیت خصوصی4
مسکونی

6-2-تحوالتجمعیتیدهپونک
همواره جمعیت شهر ها رو به افزایش است، مناطق شهری 
تهران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. منطقه  2 شهر 
بر  است(  واقع شده  منطقه  این  در  نیز  پونک  )ده  تهران 
جمعیت   دارای  سال  13۸5  در  سرشماری  آخرین   طبق 
60۸۸14 نفر می باشد، از این مقدار 2۹000 نفر در محله 
پونک بوده که بیش از 43  درصد جمعیت محله پونک در 
اطالعات  اساس  بر  کلی  طور  به  هستند.  ساکن  ده پونک 
سال  از   2 منطقه  امار،  ملی  درگاه  و  تهران  شهر  اطلس 
1365 تا 13۷5 دارای نرخ  رشد 5.3 بوده، از سال 13۷5 تا 
13۸5 دارای نرخ  رشد 4.۷ بوده و از سال 13۸5 تا 13۹0 
دارای نرخ  رشد 2.36 و از سال 13۹0 تا 13۹5 بر اساس 
آمار شهر تهران دارای افزایش جمعیتی 6.6 درصدی بوده 
و از سال 13۹5 تا 13۹۹ بر اساس آمار شهر تهران دارای 
نرخ رشد 0.۷5 است )ایلنا 1400؛ خبرگزاری دانشجو 13۹۹؛ 
موجود  داده های  بر  اساس   .)13۹4 آماریستا  13۹۹؛  ایرنا 
را  آرامی  رشد جمعیتی  روند  ده پونک  تقریبی  به صورت 
اساس در کلیه سال ها جمعیت  بر  این  نموده است،  طی 

ده پونک در حال افزایش می باشد.

6-3-معضالتاجتماعیدهپونک
نمود  بیان  می توان  دست آمده  به  داده های  اساس  بر 
دارای  ده پونک  محله  و  تهران  شهرداری   2 منطقه   که 
افزایش  با  هم چنین  است.  بسیاری  اجتماعی  معضالت 
در  صورت گرفته  بررسی های  اساس  بر  جمعیت  میزان 
محالت تهران و منطقه  2 شهر تهران معضالت اجتماعی 
نیز افزایش می یابد. بر اساس داده های تحلیلی موجود به 
صورت کلی به ازای افزایش ده درصدی جمعیت مناطق 
اجتماعی حدود 23   میزان معضالت  تهران  مختلف شهر 
درصد افزایش می یابد  )جباری و دیگران 13۹۷؛ مختارپور و 
منطقی فسایی 13۹۷؛ حاتمی نژاد 13۹6؛ ریاضی 13۹5؛ پروین 
و قاسمی اردهایی 13۹3(. بر این اساس با افزایش جمعیت 
که  نمود  بیان  می توان   13۹۹ تا  سال 13۷۹  از  ده پونک 
معضالت اجتماعی نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته 
برای کاهش معضالت  نیازمند مدیریت صحیح  است، که 

اجتماعی است. 

جدول8:آمارمیزانمعضالتاجتماعیمنطقه2ودهپونک

رتبه در میان مناطق تهرانمعضالت اجتماعیمنطقه یا محله

منطقه  2 شهرداری تهران

3فراوانی زنان خیابانی
6سرقت از خودرو

۸زورگیری
10تعداد متکدیان
10سرقت از منازل
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رتبه در میان مناطق تهرانمعضالت اجتماعیمنطقه یا محله

11تعداد کارتن خواب هامنطقه  2 شهرداری تهران
11فراوانی مسائل اجتماعی
13تعداد ارازل اوباش شرور
14فروشندگان مواد مخدر

15تعداد افراد معتاد
رتبه ۷ از 335 محله تهران بر اساس داشتن بیش ترین میزان شاخص فراوانی مسائل محله پونک

اجتماعی در میان محالت تهران

7.بحثونتیجهگیری
مختلف  سال های  در  همواره  ده پونک  سبز  پوشش های 
دچار تحوالت بسیاری شده است، این تحوالت می تواند به 
دالیلی هم چون تغییر میزان جمعیت، عوامل اکولوژیکی، 
قوانین و تغییر نیاز های جامعه باشد. بر اساس داده های به 
دست آمده می توان بیان نمود که جمعیت محدوده مورد 
مطالعه رو به افزایش بوده ولیکن به سبب پیش بینی های 
جمعیتی از سرعت رشد این جمعیت در سال های آینده 
کاسته شده است. بر این اساس باید پوشش سبز ده پونک 
نیز به تناسب افزایش یابد، این امر در سال های 13۷۹ تا 
بلکه میزان  نگرفته است،  به طرز مطلوبی صورت   13۹۹
پوشش سبز در سال هایی نیز کاهش یافته است. متناسب 
نبودن میزان پوشش سبز و جمعیت در ده پونک موجب 
اساس  بر  اجتماعی بسیاری شده است.  افزایش معضالت 
بررسی های صورت گرفته یکی از راه های کاهش معضالت 
اجتماعی ایجاد فضاهای سبز و تفرجی می باشد، که این 
آن  سبب  به  و  شهری  سبز  پوشش های  گسترش  با  امر 
میان  تعلق  حس  ایجاد  و  شهری  گردشگری  گسترش 

ساکنین و محیط می گردد.
با بررسی قوانین و دستورالعمل های دیگر کشور های دنیا و 
سازمان های بین المللی مرتبط با پوشش های سبز شهری 
نظر  از  باید  ده پونک  سبز  پوشش  که  نمود  بیان  می توان 
رابطه جمعیت و میزان پوشش سبز و از نظر میزان منابع 
قرار  تعادل  در  سبز  پوشش  و  ساخته شده  فضاهای  آبی، 
بهینه  استفاده  به  ویژه ای  توجه  هم چنین  باشد.  داشته 
گردشگری  گسترش  راستای  در  سبز  پوشش های  این  از 
شهری باید بشود. گردشگری ای که هم موجب ایجاد یک 
سبز  پوشش  و  جامعه  پیوند  موجب  هم  و  محلی  اقتصاد 
می شود. از دو بعد در حفظ و گسترش پوشش های سبز 
ده پونک حائز اهمیت است، در بعد اول با پیوند معیشت 
و اقتصاد جامعه محلی از تخریب و تغییر کاربری اراضی 
جلوگیری شده و موجب ایجاد حس تعلق در جامعه محلی 
به  شهر نشین  جامعه  نیاز  دلیل  به  دوم  بعد  در  می شود. 
که  ده پونک  سبز  پوشش  به خصوص  تفرجی،  فضاهای 
دارای هویتی تاریخی- فرهنگی نیز برای مردم شهر تهران 
مخاطبان  در  ذهنی  و  عینی  منظری  ایجاد  با  و  می باشد 

موجب گسترش گردشگری و به سبب آن موجب گسترش 
پوشش سبز ده پونک می شود.

بارندگی  افزایش دما و میزان  اکولوژیکی هم چون  مسائل 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا  که بر اساس داده های 
پیوست هر ساله در  به صورت  تهران  موجود دمای شهر 
حال افزایش بوده و میزان بارندگی هم در سال های  13۹۸ 
و 13۹۹ نسبت به چند سال گذشته افزایش یافت، ولیکن 
باید  مهم  مسئله  دو  رو  این  از  است.  نداشته  ثابتی  نرخ 
مورد توجه قرار گیرد، اوال برای جلوگیری از افزایش دمای 
محیطی و کاهش آن باید به گسترش فضاهای سبز توجه 
ویژه ای گردد، هم چون کشور های پیشرفت دنیا که به این 
امر در دستورالعمل های حفاظتی خود توجه ویژه ای دارند. 
دوما باید به منابع آبی توجه گردد زیرا که میزان بارندگی 
ثابت نبوده و ممکن است در سال های آینده کاهش یابد 
بر این اساس به روش های صرفه جویی در مصرف آب برای 
باید  ده پونک  در  پایدار  سبزی  پوشش  گسترش  و  ایجاد 

توجه گردد.
از روابط  با بررسی های صورت گرفته می توان به شبکه ای 
دست یافت که هر مولفه بر مولفه ی دیگری تاثیر گذاشته 
است، که خود موجب اثرگذاری بر دیگر عوامل شده و خود 
استنباط مولفه ای دیگر است. بر اساس تحلیل مولفه های 
که  نموده  بیان  می توان  پوشش های سبز شهری  مختلف 
این مولفه ها با مولفه های کیفیت زندگی شباهت بسیاری 
بهبود  موجب  شهری  سبز  پوشش های  واقع  در  و  دارند 
کیفیت زندگی می شوند. در این راستا بر اساس مولفه های 
بررسی شده نسبت به تاثیر و تأثر آن ها در راستای بهبود 
شرایط پوشش سبز ده پونک در شکل ۷ به نمایش ساختار 

کلی پرداخته شده است.
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شکل7:عواملموثرومتاثربرپوششهایسبزدهپونک

می توان  ده پونک  عوامل  کلی  روابط  ساختار  اساس  بر 
از یک سری عوامل،  بیان نمود که پوشش  سبز ده پونک 
تاثیر پذیر و بر عواملی نیز به صورت واسط تاثیرگذار است. 
هم چون  عوامل  از  ده پونک  پوشش سبز  اساس  این  بر 
قوانین، مالکیت زمین، اکولوژی و جمعیت تاثیر می پذیرد 
و با عواملی هم چون گردشگری رابطه تاثیر و تاثر دوطرفه 
دارد. هم چنین بر عامل معضالت اجتماعی تنها تاثیر گذار 
ده پونک  پوشش سبز  بر  جمعیت  که  صورت  بدین  است 
به  اجتماعی  معضالت  بر  پوشش  سبز  و  می گذارد  تاثیر 
عنوان یک مفصل کنترل کننده تاثیر می گذارد. در نهایت 
بهبود  موجب  مختلف  عوامل  برگشت  و  رفت  این  کلیه 
امر  این  که  می شود  ده پونک  پوشش  سبز  بهبود  عدم  یا 
رابطه  ده پونک  در  زندگی  کیفیت  کاهش  یا  افزایش  با 
بهبود  برای  اصلی  راهکارهای  ذیل  موارد  دارد.  مستقیم 

پوشش سبز ده پونک است:
- بر اساس قانون مصوب 1334 شهرداری باید پوشش های 
سبز عمومی ده پونک گسترش پیدا کند که این امر خود 
موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش معضالت اجتماعی 

در ده پونک می شود.
باید  و 13۷4  مصوب 134۷، 135۹  قوانین  اساس  بر   -
مالکین آن ها جلوگیری  باغات ده پونک توسط  از تخریب 
ویژه ای  توجه  باغات  گسترش  و  حفظ  به  نسبت  و  گردد 

صورت پذیرد.
قوانین  و  بین  المللی  دستورالعمل های  اساس  بر   -
کشور های پیشرفته جهان پوشش های سبز  شهری موجب 
بهبود کیفیت زندگی می شوند که این امر به وسیله تعامل 
متقابل میان پوشش های خاکستری، زیر ساخت های آبی و 
در  تعامل  این  پوشش های سبز شهری صورت می پذیرد. 
ده پونک به دلیل گسترش ساخت و ساز و تغییر کاربری 
بین رفتن است، که  از  اخیر در حال  باغات در سال های 
نیازمند یک برنامه ریزی منسجم در راستای بهبود شرایط 

می باشد.
- یکی از مسائل اصلی ده پونک وجود باغات با مالکیت های 

این  از  برخی  اخیر  سال های  در  که  می باشد  خصوصی 
باغات به مراکز آموزشی، فضاهای مسکونی و اداری تبدیل 
امر مهم ترین دلیل کاهش پوشش  این  شده اند هم چنین 
سبز در سال  13۸5 و سال های 13۹۸ و 13۹۹ می باشد. 
افزایش  هم چون  مسائلی  دلیل  به  تخریب  روند  این 
اقتصادی جامعه محلی می باشد.  نیاز های  و  زمین  قیمت 
اقتصادی  نیاز های  این  نمودن  بر طرف  راه های  از  یکی 
موجب  که  می باشد  ده پونک  در  گردشگری شهری  رونق 
و  استفاده کنندگان  ساکنین،  میان  سازنده  تعاملی  ایجاد 

پوشش های سبِز محدود می شود.
ده پونک  در  بارندگی  میزان  نبودن  ثابت  و  دما  افزایش   -
در  ده پونک می باشد.  پوشش سبز  اصلی  از معضالت  یکی 
این راستا باید به راهکار های کاهش مصرف آب و استفاده 
دلیل  به  گردد. هم چنین  ویژه  توجه  آبی  منابع  از  مجدد 
افزایش دمای ده پونک که موجب افزایش دمای محیطی 
نیز می شود و امکان کاهش منابع آبی باید نسبت به کاشت 
گیاهانی که نیاز آبی کم تری دارند و سایه انداز مطلوب تری 

ایجاد می کنند باید توجه ویژه ای گردد.
- افزایش یا کاهش جمعیت همواره بر  میزان پوشش  سبز 
موثر است. در محدوده ده پونک با این که جمعیت افزایش 
داشته ولیکن پوشش سبز افزایش زیادی نداشته است. با 
این حال بر اساس تحلیل های جمعیتی نرخ رشد  جمعیت 
نتیجه  در  است  کاهش  به  رو  آینده  در سال های  محدود 
منابع  این  افزایش  و  منابع سبز موجود  با کنترل درست 
می توان در بر طرف کردن نیاز های جامعه به پوشش های 

سبز برنامه  ریزی  دقیق نمود. 
اجتماعی  معضالت  بر  موثر  عوامل  از  یکی  همواره   -
میزان  باید  راستا  این  در  می باشد.  سبز  پوشش های 
پوشش های سبز در تناسبی صحیح با جمعیت و در نتیجه 
به  تحلیِل  داده های  اساس  بر  باشد.  اجتماعی  معضالت 
دست آمده هر ده در صد افزایش جمعیت موجب می شود 
در  یابد.  افزایش  اجتماعی  معضالت  درصد  سه  و  بیست 
 نتیجه به همین میزان فضاهای شهری ده پونک نیازمند 
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پوشش های سبز هستند که بستری برای تفرج و استراحت 
جامعه می باشد.

آن  بر  که  عواملی  اساس  بر  سبز  پوشش  گسترش   -
می گذارد.  تاثیر  نیز  زندگی  کیفیت  بر  است  تاثیرگذار 
رابطه  نیز  بین المللی  دستورالعمل های  در  که  همان طور 
شده  بیان  وضوح  به  سبز  پوشش های  با  زندگی  کیفیت 
است. ده پونک نیز همواره نیازمند افزایش کیفیت زندگی 
به  نسبت  باید  رو  این  از  می باشد.  خود  شهروندان  برای 
بهبود، حفظ و گسترش این پوشش ها توجه ویژه ای گردد. 
یکی از راه کارهای بهبود این شرایط گردشگری شهری و 

افزایش مشارکت های مردمی می باشد.

8.پیشنهاداتوراهکارها
باغات ده پونک به دلیل پیوندی که با منظر و هویت های 
ارزشمندی  از جایگاه  تاریخی شهر تهران دارد  فرهنگی - 
سبز  پوشش های  است.  بر خوردار  شهر  مردم  میان  در 

تهران  شهر  فرهنگی  تاریخی -   هویت  عنوان  به  ده پونک 
در سیر تحول و تکامل شهر دچار تغییرات بسیاری شده، 
پوشش سبز  چهره ی  تخریب  موجب  تغییرات  این  ولیکن 
ده پونک نیز شده است. تخریبی که می توان با برنامه ریزی 
مطلوب و بهینه، موجب بهبود آسیب های وارد شده شود. 
افزایش  به  منجر  که  برنامه هایی  با  را  امر  این  می توان 
فضاهای  به  نسبت  شهر ها  ساکنین  تعلق  احساس  میزان 
افزایش  با  پوشاند.  عمل  جامه ی  می شود  شهری  سبز 
مردم  مدنی  مسئولیت  احساس  و  مردمی  مشارکت های 
جامعه نسبت به حفظ باغات و فضای سبز شهری می توان 
موجب حفظ و گسترش این فضاها در شهر شد. به طور 
کلی اگر جامع محلی، مراجع ذی صالح، نیاز های اقتصادی، 
قوانین و ارزش های زیست محیطی هر یک در جایگاه خود 
به درستی مورد توجه قرار گیرند )مطابق شکل ۸( و در 
تعاملی سازنده با یک دیگر باشند می توان نسبت به بهبود 

پوشش سبز شهری تالشی سازنده نمود.

شکل8:چرخهروابطتاثیرگذاربرپوششسبزشهری

9.محدودیتهاوپژوهشهایآتی
اساسی  نیز  و  است  محدودیت هایی  دارای  پژوهشی  هر 
برای پژوهش های آینده می باشد، این پژوهش نیز از این 
پژوهش  این  محدودیت های  از  است.  نبوده  مستثنی  امر 
مناسب  جزئیات  با  نقشه هایی  به  دسترسی  عدم  می توان 
جهت تحلیل در سال های 13۸0، 13۸1، 13۸2، 13۸3، 

13۸۷ و 13۸۸ اشاره نمود که موجب شده است در بازه ی 
از تغییرات پوشش  مورد تحلیل نتوان زنجیره ای پیوسته 
محدودیت های  دیگر  از  هم چنین  داد.  نمایش  را  سبز 
موجود، این امر می باشد که داده های میزان بارش تنها در 

10 سال اخیر موجود بوده است.
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