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 مقدمه 
تفرجگاهشتابانشهرنشینگسترش ايران موقعیتيدر از را هایپیرامونشهرهایکشور

ایگذراناوقاتفراغتومقاصدگردشگریبرخوردارکردهاست.هایبهعنوانمکانويژه

سالتفرجگاه طي تهران، ويژه به بزرگ، شهرهای حومۀ خیلهای پذيرای گذشته های

بازديد تداومافزايشتبزرگياز با روبروشدهکنندگانبودهو ازجملهکوهقاضا هایدرهاند.

هایپیرامونيترينتفرجگاههواینسبتاًخوببهمهموتهرانباداشتنمناظرزيباوآبشهر

 اند.پايتختتبديلگشتهوگسترشکالبدیقابلتوجهييافته

وسیاحتيهایبرجستۀتفرجگاهيوهایشهرتهرانباويژگيدرهفرحزاديکيازکوه

مطالعاتجامعدراينمحلهمگوناست.درعینحالبافتاجتماعيوکالبدیمختلطوناه

1389جهتآندرسالودهکدۀتفريحينمونهموردعنايتقرارگرفتهتهرانبهعنوان

قالب در طرحپژوهشي گردشگری نمونۀ همچنین،فرحزادمنطقۀ است. شده انجام نیز

دارایطرح ساماندهياستهایتفصفرحزاد بهسازی/ و منظر یلي، . عینحال، بهدر نظر

اجتماعي کالبدیبافت يکفرحزادخاصو واز سو شتابان کارهایوکسبگسترش

آنرسانخدمات سالدر گذشتهطي ديگرهای سوی برنامهاز نوعي و، منسجم ريزی

سیاحتيويهایتفرجهدفمندبرایساماندهيفعالیت برابعادتأکیدباجهتاينمحله،

.رسدبهنظرميضرورینفعان،توسعهومشارکتذیاجتماعي

تحلیل حاضر مقالۀ مشارکتيهدف توسعۀ موانع و بستر ازفرحزاد يکي عنوان به

وکارهایبخشبهگسترشخودانگیختۀکسبتهرانباعنايتوسیاحتييتفرجمقاصدمهم

محلهجهتشدهبندیهایصورتبرنامه،خصوصي بخشنفعانهایذیديدگاهو در است.

 روشپژوهشتحلیليرويکردبعدی، ميو توضیحداده آن، پساز وضعیتنخستشود.

فعالیت و سیاحتيهایتفرجاسکان/محیطمصنوع يو اصليذیوتوصیففرحزاد نفعان

سیاحتيدرهایتفرجيوبستروموانعتوسعۀمشارکتيفعالیتمتعاقباًشود.شناساييمي

هایبرنامهفرهنگيبهواسطۀارزيابي-ساختاریواجتماعي-فرحزادطيدومحورعملیاتي

جهتمحلهبندیصورت مصاحبهشده مشاهداتو ذیهاینیمه، با ساختارمند موردنفعان

مي قرار تحلیل نتیجهگیرد. بر مشتمل مقاله يافتهبخشپاياني از کلي ارائۀگیری و ها

داست.پیشنها

 

 رویکرد تحلیلی و روش پژوهش
هایگذشتهبراهمیتمشارکتجماعتمحليدربسیاریازتحلیلگرانگردشگریطيسال

،1سیمونزاند)بنگريدبهکردهتأکیدهایتوسعۀگردشگریريزیواجرایطرحفرآيندبرنامه

مرفي1994 2؛ کوگ1985، 3؛ وودلي1990، 1؛ هیوود1993، 2؛ ،1988 در حال،(. عین
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بهويژهدرمناطقکمتر توأمباموانعوپیچیدگيتوسعهتحققمشارکتمحلي، هایيافته،

1999)3تسون.استمتعددی همچنینبنگريدبهتسونوتیموثي618-625: 4؛ ،2003)

فعالیتمحدوديت در محلي مشارکتجامعۀ کشورهایهای در گردشگری با مرتبط های

درحال سه در را برنامهتوسعه نظام عملیاتي)تمرکز نیزمجموعۀ و هماهنگي عدم ريزی،

فقدانمهارتدست يا ريزی،اندرکارانبرنامهفقداناطالعات(،ساختاری)رويکردهایايستا

توانايي نازل سطح الزم، چارچوبقانوني فقدان نخبگان، نیزتسلط و انساني نیروی های

م منابع مقابل در مشارکت باالی نیزهزينۀ و فقرا کم )ظرفیت فرهنگي و مالي( حدود

ديگرمحققاننیزبهاشکالبندیکردهاست.عالقگيوآگاهيکمجماعتمحلي(طبقهبي

؛6،1988لي؛5،2000رتزبورگ)بنگريدبهبوتزوفناندمختلفبهموانعيادشدهاشارهکرده

.(9،1995جمالوگتز؛2000؛8،1999؛تیموثي7،2006کول

محدوديت امکاناتو نیزوضعکليفرحزادو توجهبهبحثفوقو ،هایمحققانبا

بهشکليخالصهبستروموانعتوسعۀمشارکتيفعالیتمطالعۀحاضر ترهایگردشگریرا

عملیاتي محور دو )صورت-طي برنامهساختاری اجرای و نیزبندی و مشارکتي های

مشارکت اجتماعيرانبرنامهاندرکاطلبيدستهماهنگيو و هایفرهنگي)ديدگاه-ريزی(

موردفرصتذی انسجاماجتماعيوعالقهبههایتوسعۀفعالیتنفعاندر هایگردشگری،

دهد.قسمتاصليپژوهشمیدانيوگردآوریاطالعاتموردمشارکت(موردتوجهقرارمي

هشرحذيلانجاموپسازب1390نیازجهتدومحوريادشدهدرچندگامدراواخرسال

پايانسال ازطريقاخذبرخياطالعاتديگرتکمیل1393آنجهتتهیۀاينمقالهدر

شدهاست.

کار آغاز جسته،در سیاحتي-اطالعات و تفرجي وضعیت مورد در موجود گريختۀ

 متعاقباً شد. گردآوری فرحزاد مشاهدۀ طريق خدماتوکسباز جهتکارهای رسان

فرحزادبازديدکن شکلچیدمانوطيچندنوبتندگاناز نحوۀپذيرش، وضعیتظاهری،

ثبتگرديد آنها مشتريان اساساينمشاهدات.نوع يادشدهبر محور دو عنايتبه با ،و

موضوعات/سؤالمجموعه از رستورانهاای مديران با مصاحبه مشتريانشانجهت و ها

درنوکارکنانرستورانومشتريانشانانجامشد.بامديرامصاحبه18بندیونهايتاًصورت

 ذیادامه، اولیۀ فعالیتنفعانتحلیل مشارکتي توسعۀ منظر ازاز سیاحتي هایتفرجيو

صورتازآناناهمیتهرگروهوتعیینقابلیتاثرگذاریونفعاناصليشناساييذیطريق
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 ،نفرازمطلعان7باحضوربحثمتمرکزگروهياطالعاتموردنیازجهتآنطيگرفت.

کارگروهشامل اجتماعياعضای محل-های سرای فراغتي و ورزشي ،فرحزادۀفرهنگي،

.آوریشدجمع

برنامهيديگرگامدر همۀ بر، مشتمل فرحزاد، مرتبطبا جامعنخستین های طرح
تهران )1349مصوب مشاور موسسفرمانفرمائیانمهندسین گروئنۀو ،(1347،ويکتور

طرحآخرين،(1384،وزارتمسکنوشهرسازیوشهرداریتهران)2الگویتوسعۀمنطقۀ
تهران)تهرانجامع شهرداری و شهرسازی و مسکن وزارت ،1385) و، بهسازی طرح

سراوند)ساماندهيفرحزاد ،(1386،مهندسینمشاور شهریطرح جهتتهیهمنظر شده

( سراوندفرحزاد مشاور مهندسین ،1387) تفصیلي، مشاور)2ۀمنطقطرح مهندسین

،مهندسینمشاورمهرازنقش)طرحجامعمنطقۀنمونۀگردشگریفرحزادو(1385،سراوند

،يکمشخصاًتحلیلقرارگرفتند.موردازمنظرگردشگریومشارکتجامعۀمحلي(1389

وسیاحتيفرحزاديهایتفرجاندازهاوتوجهبهجنبهبارکلیۀمتونباتکیهبراهداف،چشم

،موردبازخوانيقرارگرفتند.همچنینحليخواندهشدندوسپسازمنظرمفاهیممشارکتم

 زمینهگزارش )گزارش فرصتاتنوگرافي و فرحزاد(ها محلۀ توانمندسازی شدهتهیههای

( سراوند مشاور مهندسین  (1390توسط و شد طرحمطالعه برنامۀ کارشناس دو با

ويککارشناسطرح،دوکارشناساجتماعيدفترنوسازیبافتفرسودهدهيسامان/بهسازی

جامعگردشگریمصاحبهبهعملآمد.

شاملشهرداری،مديريتمحله،طيتحلیلاولیهشدهشناسايينفعانازذی،سرانجام

مصاحبه کودکان، و زنان بومیان، هایمهاجران، گروهي و آمدانفرادی عمل به طور. به

فرحزادیوديگریباحضورتر()ساکنانقديمييکيبابومیان،گروهيدوبحثمشخص،

مهاجران و ،بومیان همچنین، گرفت. معاونتۀمصاحب6صورت با مختلفانفرادی های

 ناحیه شهردار و شهرداری نیز 10و انفرادی ديگرمصاحبۀ محله،ذیبا )مدير نفعان

هاوصاحبانفعليوسابقرستورانتينهالرويش،سازمانغیردولشوراياری،امامجماعت،

.شدمالکانزمیندرفرحزاد(انجامبزرگ

بندی/پیشنهاددردوبخشاصليتنظیمشدهبقیۀمقالهپیشازقسمتنهاييجمع

فعالیت مصنوع، سکونت/محیط توصیف بر است مشتمل بعدی بخش هایاست.

گروه و ذیتفرجي/گردشگری فرحزهای در اجراینفع موانع و بستر ديگر بخش در اد.

گیرد.هایتفرجي/سیاحتيموردتحلیلقرارميهایمشارکتيتوسعۀفعالیتبرنامه
 

 اقتصادی فرحزاد -ی کالبدی و اجتماعینما رخ

 وضع اسکان و محیط مصنوع

 جمله از موجود پراکندۀ منابع شناسنامطبق تهرانۀطرح دو منطقه شهرداری محالت

ظاهراًگردد.بازميبهپیشازاسالمسکونتدرفرحزادتاريخ،(1389،یمنطقۀدوشهردار)
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مردمانشمالکوه بهلحاظقوميمرتبطبا هایالبرزهستۀاصليساکنانکنونيفرحزاد

است. خراسانيوهمچنینبوده معروفاستکهحدوددويستسالقبلتعدادیخانوار

فرحزادبهسهزير،فتند.ازاينروتاپیشازدورانمعاصرکرمانينیزدرفرحزاداسکانيا

 هافرحزادیمحلۀ اولیه(، هاخراساني)اهالي ميهاکرمانيو تقسیم است. دورۀشده در

افزايشجمعیتشانپهلوی،مهاجرانديگریازقوچانبهساکنانقبليپیوستندوبهواسطۀ

ادشکلگرفتهاست.پسازانقالبوشروعجنگ،درفرحزهاقوچانيایهمبهناممحلهزير

 شد. نیز طالقان و آذربايجان از مهاجراني پذيرای امامزادههاآذربايجانيفرحزاد نزديک

کردههاخلخاليایبهناممحلهابوطالبزير پا بر برایخود همدارایزيرهاطالقانياندو

استکهستانافغاناتباعرمهمديگرمشتملبراند.گروهمهاجشدههاالموتيایبهناممحله

اندواکنوندرتماميمحلهپخشوازاينروطيچهاردهۀگذشتهدرفرحزاداسکانيافته

 ایبرایخودهستند.ويژهۀمحلريزفاقد

محدوده در وفرحزاد رودخانه کنار قديمي بافت است. شده واقع کوهستاني ای

برهایسازیساختمان گرفتهبعدی قرار کوچهسراشیبي عرض واند. کم فرحزاد های

ساختراهپیاده اخیر دهۀ چند طي است. ناموزون و پلکاني آن بروهای شتابان سازهای

ساکنانفرحزاددراکثراست.پیچمعابرافزودهدرهایپیچنظميفضاييومشکالتشبکهبي

(.1389سراوند،مشاور)مهندسیننیستندوصاحبسندکنندزندگيميایامالکقولنامه
اهالي خلخاليیهامحلهريزبسیاریاز الموتيو نازلهاييساختماندر کیفیتبسیار با

انعکاسيازوضعیتغیرقطعيمالکیتاست.افزونبراين،تعدادی سکنيدارندکهاحتماالً

1.نشینهستندازمهاجرانفقیرترهمچناندردرۀفرحزادآلونک
دولتيواگذاروازآنهاجهتهایسازمانهایفرحزادبهپسازانقالب،بخشياززمین

اينسازیبرایکارکنانشانبهرهمسکن هایسازمانکهامروزهبهنامهامجتمعبرداریشد.

 اندمعروفمتبوعشان دارای بخشجاهاييچیني، ديگر از مجزا و مسکونيمتفاوت های

وخطرآفريناندمترساختهشده1800يازآنهادرسطحيباالترازترازفرحزادهستند.برخ

سازهاييکهبدونرعايتضوابطوبعضاًبهوها،ساخت.درکناراينمجتمعشوندمحسوبمي

وآلونکيصورتگرفتهمأمنقشرهایفرودسترافراهمآوردهيگلوهایخشتشکلخانه

 و ناموزون کالبدی ساختار است. طبعاً آن تضادهای با مشکالتمجموعههمراه از ای

 است. امنیتي و فرهنگي و بخشاجتماعي در کالبدی موجبفرسودگي فرحزاد از هايي

گذاریوگسترشفقردرآنهاشدهخروجطبقاتمتوسطوباالوبهتبعآننزولسرمايه

است.

                                                           
اينقبیل(درحالتخريبوپاکسازیدرهازطريقخريدخانه1393کنون)پايانسالشهرداریا1 هاست.

هایقهرینباشدوالبتهمعلومنیستاهاليدرهموفقبهاسکانمجدددراقداماتممکناستخاليازجنبه

حزادساکنبودندبعدازشودتعدادیازمعتادانکهدردرهفرگفتهميجاييديگرازمحلهخواهندشدياخیر.

اند.گونهساماندهيدرمحلهپخششدهاقدامبدونهیچاين
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جملهزراعت)بهويژهکارکردگذشتۀاقتصادیفرحزادوالگویمعیشتمردمآن،از

هایکشاورزیبااست.نقشفعالیتگشتهباغداری(ودامداری،بهتدريجدستخوشتغییر

آلودهشدنمنابعآبيوازدسترفتنزمین درمقابل، بهحداقلرسیدهاست. بهمرورها

 با خانهقهوه/چایتأسیسزمان اصلجهتها داوودخدمت)در امامزاده زائران ،(رسانيبه

اينمنطقۀ برایگذراناوقاتفراغتبه استکه افرادیشده تفرجگاه تبديلبه فرحزاد

هایآورند.استقبالروزافزونباعثشدهبومیانفرحزادبسیاریازباغپیرامونيشهررویمي

باغ به را گونه-خود به کنند، مبدل ازرستوران مملو اصليفرحزاد خیابان امروزه ایکه

شوند.خانهاستکهعاملاصليجاذبهبهمحلنیزمحسوبميقهوه/چایرستورانو
اجرایطرحبزرگراهيادگارامامباعثتسهیلدسترسيبهفرحزادواستقبالبیشتراز

اوقاتفراغتشدهاست.بهواسطۀتوسعۀمحلهونیزدسترسيبهترگذارانهابرایرستوران

ديگرهایکارگاهوبرخيهافروشيسنگیرخودرو،شووتعموکارهایشستوتعدادکسب

درحاشیۀخیابانهافعالیتهایاخیردرفرحزادروبهافزايشنهادهاست.ايننیزطيسال

است.آمیختهدرهمهایتفرجيموجودفرحزادیبافعالیت



 های تفرجی/سیاحتی وضع فعالیت

هایسیاحتيوزيارتيزديربازيکيازجاذبهوجودزيارتگاهامامزادهداوودومسیرزيبایآنا

هایابوطالبوفرحزادنزدمردمتهرانبودهاست.زائراندوامامزادۀديگردرفرحزاد،بهنام

خوداهاليمحلبوده بااحداثجادۀکنصالحتاچندسالاخیراکثراً سولقان،مسیر-اند.

ازامامزادهداوودتاحدزيادیجنبۀزيارتيخود دستداده،وليجاذبۀتفرجيخودرارا

همچنانحفظکردهاست.

 حاضر، حال جاذبهمهمدر فرحزادترين محلۀ در درآمدی منابع آن تبع به و ها

قهوه/چایرستوران و خانهها هستند. بهها اطالعات اساس بهداشتدستبر مرکز از آمده

بابدرسال84و1385بابدرسال37هاخانههاوقهوه/چایتعداداينرستورانفرحزاد،

1390 محله است.در شده نظرقطعثبت شتابان، توسعۀ اين اقتصادی منافع رشداز

 قهوه/چایرستورانخودانگیختۀ و صرفخانهها سودجويانۀ مقاصد غلبۀ و نظميبيها

برخيمشکالتاجتماعيوفرهنگيمحلهراتشديدکردهاست ازجمله،.کالبدیواحتماالً

مصاحبه از بسیاری نظر رستورانطبق توسعۀ کنار در وشدگان، ،هاخانهقهوه/چایها

مانندفعالیت غیرقانوني است.وخريدهای گرفته شکل نیز فحشا و مخدر مواد فروش

خانۀسالمتوسازمانمشاهداتمحققانونیزنتايجمصاحبه باشوراياری،مديرمحله، ها

کند.لرويشايننظرراتاحدزيادیتأيیدميغیردولتينها

کنندهوهادرفرحزاد،بهسببداشتننمایبیرونيودرونيجلبمعدودیازرستوران

بهدستکارکنانيبالباس هایمتحدالشکلوحداقليازتجربه،رضايتنسبيمشتريانرا

هاواند.تعدادديگریازرستوراننمونهدرمیانآنانشناختهشدهایمکانهآوردهوبهعنوان

هانمایخاصيندارندوبیشتربهدستصاحبانشانبهصورتسرپناهساختهخانهقهوه/چای
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خدمۀاينقبیلرستورانشده قهوه/چایاند. و قومیتخانهها براساسآشناييو بیشتر ها

ياآراستگيظاهراندواغلبفاقدحداقلمهارتاخیراستخدامشدهماهچندمشترکطي

رستوران هرچند قهوه/چایهستند. و فرقخانهها قلیان نوشیدنيو لحاظخوراکو به ها

وظاهرکارکنانتفاوتهاتختباهمندارند،امابرحسبمساحت،چیدمان،جنسچنداني

 ميهايشانقیمتزيادیمیان مشاهده اساسنتايجمصاحبهشود. هابر مالکان، شماریاز

بهایمستغالتازسویديگرپسوافزايشاجارهسويکسببفشارکاریازهابهتورانرس

ازچندسالکارمحلکسبخودرابهديگری)اغلبيکيازکارکنانهمانرستوران(کرايه

شده خارج محل از و ميداده نظر به کل در چهاند. اقتصادی، فعاالن گردش رسد

چهکارکنانشان،درمحلهزياداست.گردانندگانواحدهایکسبو

-خانههاوقهوه/چایبیشترمشتريانرستورانها،براساسمشاهداتمیدانيومصاحبه

 سنین بین و تهران غرب شمال و غرب ساکنان فرحزاد 20های هستند.40تا سال

هستند. دانشگاهي تحصیالت دارای نیز زيادی تعداد و مجرد آنان از بسیاری همچنین،

رستورانانگیزه مشتريان کلي قهوه/چایهای و فرحزادخانهها در حضور از اساسها بر ،

هوایبهوودسترسيآسانبهآبشاملبهدستآوردنآرامش،صرفقلیانمصاحبهباآنان،

طوالني امکانحضور اينها، از صرفنظر است. بهتر بهنسبه مقرون دوستان، مدتهمراه

امنیتبیشترنسبتبهديگرفضاهایتفرجي/سیاحتيپیرامونتهرانصرفهبودنواحساس

و خصوصيفرد حفظحريم امکان همچنین، محلهستند. به عواملجذبمشتريان از

انگیزه مجردان منزلنزد از خارج در صرفغذا درهایبرجستهتمايلبه ایبرایحضور

برخيازمشتريانجلساتکاریخومحلشمردهمي کننددرادرفرحزادبرگزارميشوند.

تراست.کهبهزعمآنانبانشاط



 نفعانذیاولیۀ تحلیل 
هایتفرجيوسیاحتيدرفرحزادشناسايينخستینگامدرتحلیلذينفعانتوسعۀفعالیت

آنانبود . همکاریمسئوالبدينمنظور، ازجملهسرایمحلهازتعدادیمطلعمحلينبا ،

هایدعوتبجهتشرکتدرجلسه،فراغتي–فرهنگيهایاعضاءکارگروه طبقعملآمد.

 اينجلسه، نتايج نهادهاگروهطیفوسیعياز و توسعها ۀدر کههستندنفعذیفرحزاد

سهگروهاصلينهادهایرسمي،نهادهایغیررسميوساکنانتوانآنهارابهاجمالدرمي

هایدشهرداریبهعنوانمتولياصليبرنامهمعتقدبودنحاضراندرجلسه.کردبندیطبقه

تأثیرگذارترينۀتوسع ذیمحله و نظرنفع دارد اختیار در که منابعي وتصمیمبه گیرنده

نهادوخیريه،هایمردمسازمانبهگفتۀآنان،.استاصليدربهبودياثبیتشرايطبازيگر

گردشگریۀتوسعهایوهدرفعالیتنیزبهطوربالقوامامجماعتمديريتمحلي،شوراياری

ينقش يابسزا ويژهدوبهيهایقومگروهساکنانفرحزادتاحدزيادیبهتأثیرگذاردارند.

دارانسرمايهدرزمرۀبومیانفرحزادتعدادیاز.هستندمهاجرانوبومیانقابلتقسیمدستۀ

 امالک صاحبان شرکتو دارند. قرار زياد تأثیرگذاری همچنینکنندگبا جلسه در ان
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نتايجنفعاناصليبرشمردند.پذيروازذیهایبالقوهآسیبمهاجران،زنانوکودکانراگروه

هاجهتبخشبعدیمقالهنفعانبهعنوانراهنمایمصاحبهآمدهازتحلیلاولیۀذیدستبه

برنامه اجرای موانع و بستر تحلیل بر فعالیتمشتمل توسعۀ مشارکتي تفرجي/هایهای

فرهنگيمورداستفادهقرارگرفته-ساختاریواجتماعي-عملیاتيسیاحتيطيدومحور

است.



 های تفرجی/سیاحتی بستر و موانع توسعۀ فعالیت

 ساختاری -بستر و موانع عملیاتی

طرح طرحدر چه شهری، طرحهای چه و باالدست بهخاصهایهای حدی تا فرحزاد

سیاحتجنبه هایتفرجيو است. شده توجه اينمحله ي جامعنخستیندر تهرانطرح

 )1349مصوب مشاور موسسفرمانفرمائیانمهندسین گروئنۀو با(1347،ويکتور ،

تعدادزيادیازروستاهایپیراموندرشهرمستحیلخواهندشد،پیش بینياينکهمتعاقباً

داتيدرنظرگرفتهشدهاست.ایازروستاهایتفريحي،تمهیجهتفرحزاد،بهعنواننمونه

فروشيبهکناررودخانه،ايجادخطوطايجاددسترسيازقسمتخردهاينتمهیداتشامل

فضایپارکینگ،مجازنمودنمالکانبهعمراناراضيخودتأمینعابرپیادهبهبقاعمقدس،

( منطقه تفريحي کیفیت و حفظخصوصیات ساختمانبا واحداث هتل و مسکوني های

نکند(اينکهارتفاعساختمانررستورانتفريحيمشروطب ازسهطبقهتجاوز وحفظوها

ماهیت به توجه با است. شده پیشنهاد مشجر اراضي و روستا قديمي قسمت نگهداری

مغفولماندنایطرحغیربرنامه )فقدانتعهداجرا، اخیر طيچنددهۀ هایشهریکشور

نظرنگرفتنراهبردومسیرخاصيبراینیلبهمقصود(تنهامسئلۀتأمینمنابعماليودر

وبهسازیبرخيازمعابرممکنبودهدرمجوزتوسعۀاراضي)البتهبدونبرنامه ایخاص(

چنینطرحيجدیگرفتهشود.

(و1384،وزارتمسکنوشهرسازیوشهرداریتهران)2الگویتوسعۀمنطقۀدر

شهرداریتهرانو)1385مصوبتهرانطرحجامع شهرسازیو زارتمسکنو ،1385)،

هایموضوعيگردشگریدرنظرگرفتهوبرایآنطرح-ایسکونتيعنوانمنطقهفرحزادبه

حاویپیشنهادهاييجهتبهسازیو2الگویتوسعۀمنطقۀ.استشدهوموضعيپیشنهاد

اح حفاظت، و تفريحي گسترشفضاهای و ساماندهي فرحزاد، درۀنوسازی عمران و یاء

کاربری پیوند وفرحزاد، احیاء و کوهستان( و فرحزاد پرديسان، )درکه، هایتفريحيسبز

بافت )اسالمبهسازی ناکارآمد های در است. فرحزاد( و جاويدآباد جامعآباد، تهرانطرح

درکل،،1385مصوب است. اشارهشده مراکزشهریفرحزاد و فقطبهساماندهيمحور

طرحتکیۀ تهرانازجملهمواجبرهایيادشده آيندۀ افزايشهحلمشکالتموجودو هبا

جمعیتوتوسعۀشهریمتوازنباتوجهبهتحوالتاجتماعيوبستراقتصادیواستفادهاز

 دره آبو بهعنصر توجه است. شهر نقاطقوتاينطرحاستعدادهایبالقوۀ عدماز و ها
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ازنقاطضعفمردمدرتصمیماتتوسعهوتأمینماليپايدارمشارکتوهمگاميعنايتبه

ست.آنها

سراوند)2ۀمنطقطرحتفصیليدر مهندسینمشاور ،1385) پیوندبا طرحکهدر

 جامع جهت گرديده، تهیه درونساختارفرحزاد کاربریباغسار با وشهری تفرجي های

همچنین،اينشدهاست.عنوانقهالويتهفتممنطآنهایجنوبيباغپیشنهادوگردشگری

تمهیدیجهتآنمعرفينمودههایفرسودهبافتدارایرافرحزادطرح اما ارائهنکردهها،

است.

ساماندهيفرحزاد بهسازیو سراوند)طرح آن1386،مهندسینمشاور تبع به و )

مهندسینمشاورسراوند)فرحزادطرحمنظرشهری به2الگویتوسعۀمنطقۀ(1387، را

طرحبهسازیوساماندهيفرحزاداصولهادی.ندادادهعنوانسندباالدستيموردتوجهقرار
توانمندسازیاجتماعيساکنانوتوسعه،اندازارتقاءکیفیتمحیطشهریوسکونتيعبارت

وفضاييۀريزیبرایمشارکتمردمدرمنافعحاصلازتوسعاقتصادشهریفرحزادوبرنامه

طرحبهسازیوساماندهيهایاصولازتفاوتاينوریزمینوفضایشهری.ارتقاءبهرهنیز
اما؛توسعۀگردشگری،استهایقبلي،درراستایتوسعۀپايداروهمخوانباباطرحفرحزاد

شهریطرحمنظرنیزوفرحزادطرحبهسازیوساماندهياصلتوانمندسازیساکناندر

 برنامه فاقد تواناييجهتیتمهیديا از بهینه مهارتاستفادۀ و گروهيها وهایفردیو

.است،تعهدوانگیزشجماعتمحليمسئولیتهایآموزشيبهمنظورارتقاءايجادفرصت

 هادی اصول در هرچند اخیر، موضوع از نظر صرف ساماندهي و بهسازی بهطرح

است شده اشاره نیز برنامه،مشارکت باما مشارکتي ارزشريزی دقیق شناخت ودون ها

هایجماعتمحليعمالًمیسرنیست.ازاينرو،طرحبیشتربهبیانمفهوممشارکتديدگاه

درمصاحبهباکارشناسان.شدهپرداختهاستمردممحليياحداقلمشارکتيازپیشتعیین

ارزشبرنامه آناناغلببر باورهاييتکیهکردهريزیشهرینیز و ها بهاحتمالزياداندکه

کارشناسان از يکي قول به همچنین، است. متوسطجامعه وضعیتقشرهای متناسببا

وقدرتمندانهصورتگیردوتوجهيبولدوزریدرابتدایکارالزماستمداخلۀ»شهرسازی،

فرحزادرويکردبازسازیشهریحمنظرالبتهدرطر«.بهمسائليمثلمشارکتمردمينشود

قرارنیستبولدوزرحرفبهبهسازی ونوسازیطرحباالدستشافزودهشدهاستوظاهراً

اولرابزند.

گذاریجهتساختمسکنوسرمايهطرحبهسازیونوسازیدوموضوعمهمديگردر

آپارتمانباغدرموردمسکن،ساختهایگردشگریهستند.گذاریدرزمینۀفرصتسرمايه

نیلبدينمقصودبهاحتمالزيادهمراهباافزايشقیمتزمینبرجپیشنهادشدهاست.وباغ

ناقضهدفاحیایارزش اينرو از خروجساکنانقبليازمحلو نهايتاً هایگذشتهوو

طرح طي بود. خواهد نیزبحثسرمايه،حفظهويتجمعي گردشگری زمینۀ در گذاری

رستوران کنوني وضع بهبود بر ناظر ارتقبیشتر تا زيرساختهاست توسعۀای جهت ها

توجهيبهعنايتيبهمشارکتدرنوسازیوبهسازیوبيگردشگری.درواقعبهواسطۀکم
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نمي انتظار گردشگری، توسعۀ امر در مشارکت دو منظرطرحرود و نوسازی و بهسازی

به کارشناسان با مصاحبه در البته بگذارند. فرحزاد محلۀ گردشگریدر تأثیریمثبتبر

االجرانبودنطرحوظرفیتواختیاراتناکافيشهرداری،بهمسائلديگرینیز،ازجملهالزم

 است. شده آنمهمعنوانموانعتحققطرحاشاره از به دلیلفقدانسندمالکیتنزدتر،

کمبودهوطرحبهسازیوساماندهيوطرحتفصیليتعدادکثیریازساکنان،امکانتحقق

 با هم عمل روبهدر است.مشکالتمتعددی شده راهرو پي در آنکه دفترتوضیح اندازی

 سال در فرحزاد در نوسازی دلیل1389تسهیلگریِ به سراوند، مشاور توسطمهندسین

هاینوسازیمحلهاعالمگشتهوجهتترينراهها،تجمیعيکيازاصليريزدانگياکثرپالک

دارهاوانديشيباساکنان،مسئوالن،رستورانتهمتحققآناقداماتيمانندبرگزاریجلسا

هایحساسوتشويقآنهابهتجمیعگروهي)درکنارپیگیریاقداماتالزمدراعضایبلوک

پیاده ومورد محله مورد در گوناگون مسابقات برگزاری فرحزادی، شهید محور روسازی

است؛دستيبانوانمتشکیلکانونجوانانوشرکتتعاونيصنايع پیشنهادشده امابتکر(

بهگفتۀکارشناساجتماعي1390دفتريادشدهسرانجامدرخردادماه انحالليافتهاست.

ابهاماتحقوقيزمین محلي، مطلعان ديگر نیز و تسهیلگریسراواند ودفتر هایفرحزاد

اولويت میان بزرگي شکاف موجببروز شفافیتالزم برنامهفقدان و محل اهل هایهای

پیشنهادیبودهاست.درنتیجهساکناندرکدقیقيازاقداماتصورتگرفتهتوسطدفتر

1اند.اعتمادبودهوبهآنبينوسازینداشته

 فرحزاد ديگریجهت پژوهشي فعالیت عنوانهم نمونۀتحت منطقۀ جامع طرح
فرحزاد مهرازنقش)گردشگری مشاور مهندسین ،1389) اانجام هدف است. شده آنز

برنامه ملي و استاني مقیاس در گردشگری نمونۀ منطقۀ طراحي و ساماندهي باريزی،

هاینقش گردشگریتفريحي، زيارتي ووو جامعه برای مناسب اقتصادی بازدهي

جهتبودهاستگذارانسرمايه طرحپیشنهادیبرایمحدودۀشماليفرحزادوصرفاً .34

هدف»اظهاراتيکيازکارشناسانطرح،بربنااست.درصدازمساحتمحلهتهیهگرديده

 ايجاديکسايتگردشگریتا توجهبه–بافتاصليمحلهجواریهمطراحيو مسائلبا

هایشغليبرایساکنانايجادخواهدفرصتآناستوباتحقق–آنکالبدیواجتماعي

شد هاتالشرغمبه«. جنیني مراحل در طرح اين زماندهباقي، میان، توافقي کنون تا يرا

پیشحاصلمراجعباالدست)سازمانمیراثفرهنگي(ومشاور بینيتأمیننگرديدهاست.

ماليو ؛مالکانبومي(نقطۀقوتطرحاستگذار)ازبزرگمعرفيسرمايهاحتماالً تأکیداما

                                                           
بهمديريتمهندسینمشاورفرنهادشروعبهکارکرده1392البته،دفترتسهیلگریبارديگردرآذرماهسال1

سنادمالکیتسندترينمانعنوسازیمربوطبهااست.بهگفتۀکارشناساجتماعيدفترتسهیلگریجديد،مهم

برنامه شفافیت عدم چندانيو تعامل يکديگر با شهرداری و پیشین دفتر وی، عقیدۀ به است. بعدی های

هایپیشنهادیاند؛ازآنجاکهدفترجديدوشهرداریهمکاریمناسبيباهمدارند،امکانتحققطرحنداشته

است. شده نميبیشتر نظر به عینحال، فعالیتدر در فرصترسد به جهتتوسعۀهایدفتر هایموجود

هایگردشگریتوجهيشدهباشد.مشارکتيفعالیت
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برتوسعۀکالبدیمحدودهاستو ايگاهآندرزمینۀچگونگيمشارکتوجطيطرحصرفاً

مانند،اهاليونهادهایمحليسخنيبهمیاننیامدهاست.همچنینجايگاهاسنادباالدستي

يادشدهمبهماست.تمهیداتدر،(1385،مهندسینمشاورسراوند)2ۀمنطقطرحتفصیلي

شهردرمحدودۀجنوبيفرحزاداست،امادرشاملپیشنهادباغطرحتفصیليبهطورمثال،

هرچنداجرایطرحاشارهطرحگردشگری ايندستباالخرهایبهآننشدهاست. هايياز

آورد،امادستیابيبهتوسعۀپايداررابهپايۀنوعيتوسعهياحداقلمديريتآنرافراهممي

بهنقشجماعتمحليمیسرنخواهدکرد.توجهدلیلعدم

صورتاجرایطرحهمروی در ترفته زياد احتمال به کوچکيازهایفوق گروه نها

انگیزهنفعانتوسعۀفعالیتذی مثبتتمهیداتبهرههایتفرجي/گردشگریاز آثار و مندها

خواهندشد.درواقعتاکنونراهبردمشخصوشفافيکهدربرگیرندۀتمهیداتشهرداریاز

هایمحليازسویديگرباشدبرایتوسعۀهایبخشخصوصيوجماعتيکسووفعالیت

ها،براساسهایتفرجيوسیاحتيفرحزادتهیهنشدهاست.صرفنظرازمتونطرحالیتفع

هماهنگيدربیندستگاهنتايجمصاحبه نیزمیانبخشعموميوها، هایبخشعموميو

جماعت ندارد. قرار مطلوبي سطح در نیز معتقدها شهرداری ديگرندکارشناسان حضور

بلکهباعثايجادناهماهنگينیز،کاهدزمیزانمسئولیتآنهانميهاوافرادنهتنهااسازمان

اينباورندکهشودمي آنانهمچنینبر شرايطفعلي. درهایقومياغلبعالئقگروهدر

کندانجاماموراختاللايجادمي هایمسئوالندهدفعالیتدرعینحال،شواهدنشانمي.

هاالزاماًهماهنگوخاليازهمپوشانيوبعضاًاههایگوناگونشهرداریوديگردستگبخش

ازجملهدرست معلومنیستشوراياریبايدچهنقشيدرمحلهايفاکندوازتضادنیست.

بهنظرمي درخوریبهاينرو نتوانستهمیانمردممحلهبرایخودجايگاه رسدايننهاد

ریچندانمدافعحقوقاهلمحلدستآورد.بهگفتۀساکنانمصاحبهشده،اعضایشورايا

بهگفتۀ همچنین، نیستند. وبهدلیلضوابطدستوپاگیرمقاماتمسئولدرشهرداری،

هاماليوقانونيزيادیآنانبامحدوديتعوارض،برایدريافتقانونيهایچارچوبفقدان

اختیاراتشانمواجههستند حوزۀ مقابل،.در در البته، نیزاحبهمصساکنانبسیاریاز شده

اجاز آنکه با قانونيوساختۀمعتقدند صورت به دشواریساز به ازميحاصل اما شود،

.آيدعملنميجلوگیریبهچندانهمغیرقانونيسازهایوساخت



 فرهنگی-بستر و موانع اجتماعی

همان هایقوميمختلفيدرفرحزادگروهگذشته،ۀطيچنددهطورکهتوضیحدادهشد،

شدهسا مصاحبهکن اساسنتايج بر انجاماند. گروههای اين محله، در دچارشده اغلب ها

بخش ناکافي تمهیدات و يکسو از اجتماعي ناهمگوني اما هستند، مشترکي مشکالت

برنامه کاهشعموميو انسجامدرمحلهرا ريزانازسویديگرامکانارتقایهمبستگيو

پايینهمبستگيتاحدیمتأثرازکاهشانگیزهبهسکونترسدسطحدادهاست.بهنظرمي

هایگذشتهاست.مشکالتکالبدیوفرسودگيبافتدرفرحزادموجبدرفرحزادطيسال
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ترازمحلهوجايگزينيآنانبامهاجرانجديدشدهاست.خروجبسیاریازبومیانقديمي

ندوبهاعتقاد)درستيانادرست(تعدادزيادیازمهاجرانجديدازقشرهایفرودستهست

گذارد.ميتأثیرشدگانمشکالتيدارندکهبرامنیتمحلهبسیاریازمصاحبه
شکاندکهانسجاموهمکاریدرسطحمحلهبيالقولشدگانمتفقهرچندمصاحبه

هادرمحلهبیشترموجببهبودوضعفرحزادخواهدشد،امااکثراًاعتقاددارندکههمبستگي

گفتۀساکنانمصاحبهدرون به مشخصاً، اشکالسنتياست. حائز میانگروهيو در شده،

اعتمادبهبرخيمعتمداندرسطوحيگروه صمیميبرقراراست، هایقومي،روابطينسبتاً

هایقوميکوششهريکازگروهمشاهدهاست.هایجمعيقابلباالقرارداردوبرخيتالش

هاييازهاقومينمونههایگروهناماحداثمساجدیبااسمخودياهابهمحلهبرایخواندن

1.گروهيهستندهایدروناينهمبستگي
بعضيازآنهاانحاللوفراگیرنهادهایمحليهایرنگبودنفعالیتدرعینحال،کم

سال در همبستگيهای نگرفتن شکل از حاکي میاناخیر است.های همچنین،گروهي

هایقوميهريکازگروهواحترامگروهيدرونسنتيفرهنگهایبرخيجنبهیبهپايبند

گروهيراکاهشدادهوهایمیانانخودتاحدیامکانهمکاریسفیدانومعتمدبهريش

مصاحبه ساکنان از بعضي گفتۀ برخيبه اعضای به خاص عالئق تحمیل موجب شده

بهجایمنافعگروهيومحلهجماعت همچنین،بهگفتۀمصاحبهاها شدگان،یشدهاست.

گروه بین موارد بسیاری دستگاهدر و آنها میان نیز و مختلف عموميهای بخش های

ميبي مشاهده خود از مسئولیت سلب و مياعتمادی نظر به بهشود. اعتماد عدم رسد

اکنانازتمهیداتهایبخشعموميتاحدزيادیبهبهرهبردنتنهاگروهقلیليازسدستگاه

کم نیزمعطلماندنيا و برنامهآنها وسیاستاثربودنبسیاریاز بازميها البتهها گردد.

کهدرمحلهاتفاقاقتصادیرشدازتواندهرفردیميکههابراينباورندمالکانرستوران

استبهره شودافتاده نیازهااما؛مند جهتتأمین ساکنان از بسیاری اساسيمشکالت ی

درهرصورتهایمحليشدهاست.استفادهازمنافعوفرصتاندرمحدودشدنآنبهمنجر

 از جديد،ساکنانبسیاری چه و قديمي چه منافع، و زمین و رستوران داشتن معتقدند

آگاهيازکسبآنهاتمايليبهاستاقتصادیحاصلازآنبرایگروهمعدودیباعثشده

.فرحزادنداشتهباشنددرديگرهایفرصت
نظامهاومشاهدات،يکيازنکاتقابلتوجهدرفرحزادوجودنوعيبرپايۀمصاحبه

مالکیتزمیناستکهالبتهآنرابايدبازتابيازاقتصادسیاسيشهریدرمبتنيبرارزشي

محلهدراقتصادیۀترينسرماي.زمینبهعنوانمهمکشوروبهويژهدرپايتختتلقيکرد

قرارافرادوگروهرقابتمیانکانون هایمختلفساکنوصاحب،چهقديميوچهجديد،

شاناندياکارکرداصليبرخيازروابطقدرتنیزياپیرامونمسئلۀزمینشکلگرفته.دارد

                                                           
برگزاریمراسمومناسکوحلمطالعاتدفترتسهیلگریسراوندنیزحاکيازآناستکهساکناندرنتايج1

انداشتههایکاریکمترينهمکاریرابايکديگردمناقشاتهمسايگيبیشترينهمکاریودرزمینه

 (.1390)مهندسینمشاورسراوند،
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آن تبع به زمینو دستیابيبه زمینۀ در تکاپو ظاهراً زمیناست. دستیابيبه مرتبطبا

من بهرهارتقای واسطۀ به اجتماعي شکافزلت ثروت از جملهمندی از اجتماعي، های

ترکردهاست.راگستردهمرزبندیمیانبومیانومهاجرانوثروتمندانوفرودستان
بـاهافقدانسندواجرايينشدنطرحبهگفتۀکارشناسانشهرداریوسازماننوسازی،

کنـدکـهاقداميرامنوطبهرفعاينموضوعميانجامهروزندگيساکنانگرهخوردهاست

خودبهدلیلمعارضانمتعددومنافعاقتصادیموجـوددربخـشتجـاریوعـدمهمکـاری

برپايۀمصـاحبهبـاشـهرداروکارشناسـان.هایبسیاربیشترنیازمنداستصاحبانبهتالش

هـایانسـند،آسـیبدلیلمشکالتموجودمانندفقدبهبخشعمومينیزاجتماعيناحیه،

فرصـتيبـرایجلـب،غیرمجـازهـایرسـتورانوجـودبافتفرسودهوگستردگياجتماعي،

بیند.بهعقیدۀاکثرساکنان،کارشناسـانشـهرداری،مالکـانزمـینومشارکتساکناننمي

را،بهويـژهگردشگریهایۀفعالیتتوسعاهاليفرحزادالزاماًدارهایمصاحبهشده،رستوران

هـا،موجـببهبـودوضـعیتدلیلشرايطموجودوفقدانآگاهيکافينسبتبـهفرصـتبه

هاخودبیشتربراساسکسبمنافعازآنهـاحاصـلدانند.آگاهيدرموردداراييفرحزادنمي

برند،امابهایيیالقينامميشدگانازفرحزادبهعنوانمنطقهشود.هرچنداکثرمصاحبهمي

هایتوسعۀگردشگریفرحزادبهخیاباناصـليهاوفرصتدارايينفعانیرسدنزدذنظرمي

هاازهاتقلیليافتهاست.افزونبراين،نظربهگسترشروزافزونونامنظمرستورانرستوران

يکسووحصولمنافعآنتوسطگروهيمحدودازسویديگر،بسیاریازساکنانبـرايـن

پايـهخالصـهبرایساکنانمحلهفقطدرايجادمشاغلدونباورهستندکهمنافعگردشگری

طـيمـثالًانـد.هـایموجـودبسـتههاوفرصـتشودوچشمخودرابهرویديگرداراييمي

دسـتيگونـاگونهایقوميمتنوعمحلهدرتولیدصنايعهایگروههااکثراًازتواناييمصاحبه

زنانفرحزادونیـزبرخـيديگـرازسـاکنانواطالعيشدهاست.برپايۀمصاحبهبااظهاربي

هـایمنفـينسـبتبـهرشـدامامجماعتمحله،مالحظاتپدرساالرانهنیزدرايجادديدگاه

هادرخیاباناصليمحلهوترددبیگانگاندرآنمؤثربـودهاسـت.بـهگفتـۀآنـان،رستوران

هـایمـرتبطبـاگردشـگریالیتهازنانودخترانخودراازحضوردرفعبسیاریازخانواده

منجـربـهاقتصـادیقابـلریيـتو،توجهصرفبـهمنـافعآنـيکنند.درعینحالمنعمي

هـایفرحـزادشـدههاوفرصـتگیریبیشترازدارايينسبتبهمشارکتدربهرهعالقگيبي

شاهدههایمحليمجماعتدرایاندازههرچندتمايلذهنيبهمشارکتتاازاينرو،است.

سـاکنانبـهمـديريتشـهریومنفـينگاهفقدانبسترمناسببرایمشارکت،اماشود،مي

دردسـتگروهـيخـاصتحقـقديگرنهادهایبخشعموميونیـزتمرکـزنسـبيقـدرت

مشارکترابامانعروبروساختهاست.

 

 گیری و پیشنهادنتیجه
 اينمقاله سیاحت-يوضعیتتفرجدر وشدهتهیهیهابرنامهيفرحزاد، برایمحله/منطقه

استهایذیديدگاه گرفته قرار تحلیل مشارکتمورد منظر از نفعان اساسيافته. ها،بر
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برخيبخش در بافتفرسوده کالبدیناهمگون، دارایساختار مشکلفقدانفرحزاد و ها

وضعی بر مشکالتکالبدیمحله همچنین، است. ساکنان از بسیاری مالکیتنزد تسند

هایکارهایمرتبطبافعالیتواند.رشدشتابانکسبگذاشتهتأثیراقتصادیمحله-اجتماعي

-تفرجيوسیاحتيدربخشخاصيازمحلههمبهلحاظجغرافیاييوهمازمنظراجتماعي

هایقوميساکنواقتصادیمتمرکزشدهاست.وضعاعتمادمتقابلوهمبستگيمیانگروه

افزونبراين،درمیاندرسطوحينازلقراردارد.ومدنيمديريتيدهایبهنهانیزنسبت

تاحدزيادیمتأثرازمسائلکالبدی،هایساکنحستعلقبهمحلهنسبتاًپايینوجماعت

آسیب و يکسو از اهالي از بسیاری نزد مالکیت سند فقدان و فرسودگي جمله هایاز

اساجتماعياحساس رهاييکهجهتفرحزادتدوينگرديدهببرنامهت.شدهازسویديگر،

امااندکردهتأکیدگردشگریفرحزاد-ويژگيسکونتي بهالزاممشارکتساکنانودرآنها،

ذی ديگر و اجتماعينفعان شدهآنانفرهنگيواقتصادی،شرايط توجه .استکمتر

ارزشنیستاماهاييکوشش فاقد توسطبخشعموميصورتگرفته بهکه باال رويکرد

آوردهاینسبتاًکميهایمختلفدستنیزعدمهماهنگيمیاندستگاهوهاپايیندربرنامه

برایمحلهداشتهاست.

صورت در نخستینگام ايناساس، اجرایبر فعالیتهایبرنامهبندیو هایتوسعۀ

نفعانطيذیتفرجيوسیاحتيتوجهبهساختاراجتماعمحليوتالشدرتسهیلمشارکت

کوتاه میانفرآيندهای بيمدت، است. بلندمدت و محليشکمشارکتجماعتمدت های

درحالحاضر،بهنظربسیاریازاهاليمحله، بدونکسبمنافعازآنمیسرنخواهدبود.

صاحبانرستوران فعالیتتنها منافعتوسعۀ مالکاناز و سیاحتيفرحزادها هایتفرجيو

غلبۀباعثممکناستدارانومالکانقدرتاقتصادیرستورانشوند.همچنین،يمندمبهره

بي افزايش و عمومي بخش نهادهای نزد آنان شودنظر محله در اعتمادی رو،. اين از

فعالیتبرنامه از حاصل منافع بهتر توزيع به بايد فرحزاد در توسعه وهای تفرجي های

هایمحلهگاميهاوفرصتنفعاننسبتبهداراييذیسیاحتيمنجرگردند.ارتقایآگاهي

ترازآنمهمبندیکرد.ایمشخصصورتنخستدراينمسیراستوبايدبرایآنبرنامه

مي نظر طرفبه مالکیتبر فراگیر مسئلۀ حل طريق از مشکالتمحله از بسیاری رسد

مالکیتحس مسئلۀ حل توفیقبخشعموميدر تالشو شد. وخواهد محله به تعلق

متعاقباًعالقهبهمشارکتدراهاليراافزايشخواهدداد.

گیریانسجامدرسطحمحلهودرهرچندساختارقوميفرحزادتاحدیمانعشکل

 اما است، مشارکت شبکهنتیجه حضور غیررسمي قبیلهای هافرحزادیاز ،هاقوچاني،

باتوجهبهسابقۀ.واننقطۀقوتينیزمحسوبکردتراميمحلهدرماننداينهاوهاخلخالي

توانباايجادساختارهایرقابتمثبتگروهي،ميهاووجودسرمايۀاجتماعيدرونهمکاری

گروه شکلمیان تسهیل با حال، عین در کرد. جلب را آنها مشارکت قومي گیریهای

سياعضارابهمنابعومنافعتواندسترگروهيمينهادهایفراگروهيوارتقایروابطمیان

 آنکه سرانجام داد. افزايش هایتوانمندیشناخت فرحزاد در ساکن تضمینزنان و
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گری)بهويژهازطريقآموزشوتسهیلهایتفرجيوسیاحتيمشارکتشاندرتوسعۀفعالیت

آنانوآوردهایقابلتوجهاقتصادیواجتماعيبرایوپرورشکارآفريني(بالقوهحائزدست

بقیۀاعضایجماعتخواهدبود.
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