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همگام با توسعه شهرنشینی در ایران و در راستای نظم بخشیدن به پیکره کالبدی شهرها ،و نیز توسعه پایدار شهری که
الزمه آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری بود طرح های جامع از سال  ،1345نقشه راه توسعه شهرها قرار گرفت.
آران و بیدگل از جمله شهرهایی است که تا دوره پهلوی و بخصوص قبل از اصالحات ارضی دهه  ،40رشدی ارگانیک و
همراه با الگوی رشد فشرده داشته است .اما در ربع قرن اخیر ،مدل رشد غیر ارگانیک با رشد فیزیکی بسیار سریع و
الگوی کالبدی متفاوت داشته است .هدف این تحقیق این است تا عوامل تاثیرگذار در واگذاری زمین شهری و نیز نقش و
اقدامات دولت در حوزه واگذاری اراضی را مورد بررسی قرار دهد .این تحقیق در پی پاسخ به این سواالت است که چه
عواملی در گسترش شهر آران و بیدگل موثر بوده است و نیز بازتاب های کالبدی انتخاب اراضی جهت واگذاری در شهر
آران و بیدگل می باشد .مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی می باشد ،و با بررسی
طرح های مصوب شهر آران و بیدگل در چند دوره نتیجه می گیرد که در مدت نسبتاً طوالنی اجرای طرح های شهری،
عرصه های وسیع اراضی کشاورزی و بایر هم پیوند با آنها در محدوده شهر قرار گرفته و در سایه فقدان طرح و مدیریت
کارآمد زمین ،به صورت غیر قانونی تفکیک شده و در معرض بورس بازی قرار گرفته اند .شاخص ارزیابی های منطقه ای
مربوط به گسترش شهر نشان می دهد که اکنون درصد زیادی از وسعت تحقق یافته کنونی شهر آران و بیدگل کاذب
است و برای دوره های بعدی نیاز به هیچ گونه افزایش مساحت ندارد.
واژگان کلیدی  :گسترش افقی شهر ،طرح های توسعه شهری ،سطوح غیر فعال شهری ،واگذاری اراضی ،توسعه کالبدی.
نحوه استناد به مقاله:
موالیی آرانی ،مهدی ،اشنویی ،امیر (  .)1399نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی :آران و بیدگل.
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-1مقدمه
بررسی برنامه های توسعه و سیاستهای زمین شهری گام مهمی در آسیب شناسی سیاستها و اقدامات محسوب میشود( .شمس
پویا و همکاران )61 :1395 ،تنظیم کاربری اراضی همیشه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل کالن رشد شهری در نظر
گرفته شده است که می تواند مستقیماً بر ارزشهای زمین تأثیر بگذارد و رفاه اقتصادی مرتبط با شهر را بیشتر تعیین کند.
(  ) :2020Han et al,با گسترش روزافزون مقیاس شهری ،تعداد زیادی از مناطق روستایی توسط ساخت و سازهای شهری
اشغال شده است که نه تنها رشد تولید ناخالص داخلی بلکه مجموعه ای از بیماری های شهری را ایجاد می کند که به طور
جدی تولید شهری و کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد مانند جمعیت شلوغ  ،ازدحام ترافیک و آلودگی محیط
زیست ) 2018; Liu et al. 2008; Ewing, 2000Brueckner, ( .معضالت شهری مانند مسکن نامناسب و غیر
بهداشتی بودن فضاهای زندگی ،گسترش فساد و شیوع انواع امراض که پس از انقالب صنعتی در شهرهای جهان رخ نمود،
سبب شد دست اندرکاران و تصمیم گیران شهرها تنظیم فضاهای شهری را در اولویت امور خود قرار دهند .آنها در مرحله
نخست طرح هایی را به نا م حفظ امنیت ،بهداشت و رفاه عمومی برای حل مشکالت شهر و اداره امور شهر تدوین و اجرا کردند.
از آن به بعد ،افزایش دخالت مستقیم دولت در امور شهرها و توسعه و کنترل آنها منجر به تهیه طرح هایی شد که متضمن کلیه
مسایل و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهرها بوده است .ایان بنتلی در کتاب تحوالت شهر ،نیروهای بازار ،تکنولوژی
و  ...را نیز بر شکل بخشی بر فضاها موثر می داند  .)Bentley,1999:10(1بنابراین طرح های توسعه شهری همچنین موضوعات
پایداری مانند چالش های اکولوژیکی و مسائل اجتماعی مربوط به سکونت شهروندان را به وجود می آورد و از ابزارهای نظارتی
استفاده از زمین برای کاهش هزینه های توسعه شهری و دستیابی به حاکمیت کاربری پایدار استفاده می شودBovet et ( .
) 2018al.,
در ایران نیز از سال  1345تهیه طرح های جامع شهری در دستور کار دولت قرار گرفت .ضرورت تهیه اینگونه طرح ها به
مشکالت شهری آن زمان برمی گردد .همگام با توسعه شهرنشینی در ایران و لزوم نگرش مجدد به ماهیت شهرها و نیازهای
اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی آنها ،طرح های جامع در سال  1345به صورت نسخه ای کاملاً وارداتی از سوی کشورهای غربی
و با الهام از نظریات پاتریک گدس ،برای شهرهای ایران پیشنهاد شد .با توجه به اینکه ،بیش از  200مورد طرح جامع با الگوی
سنتی برای شهرهای مختلف کشور ارائه شد و به مرحله اجرا درآمد ،لکن هر کدام به دالیلی تحقق نیافته اند(مجتهدزاده،
.)134 :1377
اما از جمله طرح های پایین دستی که در ذیل طرح های جامع و همزمان با آنها توسط مجریان شهری پیاده شد طرح های
واگذاری اراضی شهری است .این طرح ها از دهه  50در بیشتر شهرها اجرا شد و در برخی موارد در راستای سیاست های طرح
های جامع بود و گاهی نیز آنچه که توسط کارشناسان برای توسعه شهر اندیشیده شده بود را دچار اخالل کرد.
درباره ضرورت و اهداف پژوهش حاضر باید بگوییم که با تغییر نقش و عملکرد شهرها بدنبال دگرگونی های اقتصادی-
اجتماعی و سیاسی و کالبدی ،برخی از عملکردهای شهر به مناطق اطراف و حواشی شهر جابجا شده اند و از سوی دیگر بعلت
تغییرات کاربری ها ناشی از تغییر کارکردهای آن بی نظمی هایی در سازمان فضایی عناصر و کاربری ها موجب شده است .این
تغییرات موجب ظهور مسائل مهمی چون به هم خوردن و عدم تعادل در نظام کاربری ها ،عدم سازگاری بین کارکردها و فضای
کالبدی ،مشکالت مربوط به مصالح و فرسودگی آنها ،مسائل اجتماعی( جابجایی طبقات اجتماعی) ،مسائل اقتصادی و تحول و
دگرگونی آن ،کمبود تجهیزات و تسهیالت و ضعف شبکه ارتباطی شده است .در توسعه شهر عوامل مختلفی نقش داشته اند.
عالوه بر عوامل طبیعی ،عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی ،عامل سیاسی و مهمترین عنصر آن یعنی دولت ها نیز در توسعه
شهرها نقش مهمی ایفا می کنند.
سیاست دولت ها از جنبه های مختلف می تواند در توسعه شهرها موثر باشد ،از جمله در توسعه شهرهای اداری ،سیاسی،
وابستگی اقتصادی شهرهای جهان سوم ،روابط تولیدی حاکم بر جامعه و ایجاد زاغه نشینی ،حومه نشینی ،فرسودگی شهر

1-Ian Bentley
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مرکزی ،ایجاد بانک زمین و کنترل فرم توسعه شهرها و استفاده بهینه از زمین های شهری ،دخیل است( .عزیزی و یارمحمدی،
)1393
امروزه ،نقش دولت ها در فضاسازی جغرافیایی ،که قبالً در مطالعات جغرافیایی فراموش شده بود ،از عوامل تعیین کننده است و
لذا تصمیم گیری های سیاسی می توانند مجموعه یک شهر را جاذب یا عاری از جذابیت سازند .از جمله این تصمیمات،
سیاست تصرف اراضی حاشیه شهر ،آماده سازی آنها و واگذاری به افراد ،سازمان ها و گروه های مردمی می باشد که بر دینامیزم
شهرها موثر است .با نگاهی به سیمای شهرهای بزرگ و متوسط ایران از جمله شهر آران و بیدگل می توان به اهمیت نقش
دولت و سازمان های اداری آن پی برد .فضاهای اداری و خدماتی شهرها که شامل مراکز اداری ،درمانی ،فرهنگی ،مذهبی،
آموزشی و سایر موارد است ،نمودی از نقش دولت در شکل دهی سیمای شهرهای ایران است که در کنار دیگر فضاهای ساخته
شده ،چشم انداز کنونی را برای شهرهای کشور به وجود آورده است(حسین زاده دلیر و هوشیار .)1385 ،حال این سوال پیش
می آید که چه عواملی در گسترش شهر آران و بیدگل موثر بوده است و نیز بازتاب های کالبدی انتخاب اراضی جهت واگذاری
در شهر آران و بیدگل چیست؟
شهر آران و بیدگل نیز به دلیل موقعیت خاص خود در چند دهه گذشته گسترش شدیدی را تجربه کرده و به وسعت شهر
چندین برابر افزوده شده و جمعیت آن به بیش از  5برابر رسیده است .در این شهر ،از سال  1357اولین سری از زمین ها در
قالب طرح های واگذاری اراضی به افراد و سازمان ها واگذار شد که این سال ها دقیقاً همزمان با اجرای طرح جامع سال 1359
بود .پس از آن نیز ،روند واگذاری اراضی نه تنها قطع نشد بلکه با وسعت بیشتری در قسمت های مختلف شهر اجرا شد و ارمغان
این طرح ها افزوده شدن چهره شهرک های جدید بسیاری به نقشه این شهر برای سال های بعد بود .چنان که در قسمت
شرقی شهر ،مرکز شهر ،غرب و شمال غرب شهر شهرک های پردیسان ،گلستان ،مسعودآباد (فازهای )5-1و صالح دشت در
کالبد این شهر متولد شدند.
با توجه به جایگاه دولت ها و نظام سیاسی در چگونگی ساخت یک آینده روشن برای شهرها و هدایت و راهبری سیاست ها در
جهت اهداف برنامه ریزی شده برای شهرها و از جمله آران و بیدگل ،بر محققین و برنامه ریزان شهری الزم است و از جمله در
این پژوهش ضروری دیده شد تا بیشتر و جامع تر ،بازتاب های ناشی از مداخالت دولت را در امر توسعه شهری بررسی کنیم.
-2مبانی نظری
-1-2ادبیات تحقیق
طرح جامع ،طرح بلند مدتی است (عموماً  10ساله) که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های
مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی ،تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهری و ...تعیین شده و ضوابط و
مقررات مربوط به کلیه موارد فوق تهیه و تنظیم می گردد (وزارت مسکن و شهرسازی .)109 :1379 ،نقشه های طرح جامع
معموالً در مقیاس  1:10000و  1 :000،5تهیه می شود و محل استقرار و توزیع کاربری ها و تراکمهای جمعیتی ،حدود و
حرایم و محدوده های شهری موجود و پیشنهادی و جهات توسعه آتی شهر توسط عالیم و نشانه ها آورده می شود(شیعه،
 .)95 :1374در پژوهشی که در خصوص دالیل عدم تحقق طرح های توسعه شهری توسط مهندسین مشاور شارمند برای
وزارت کشور انجام یافته است ،مجموعه مسایل و مشکالت موثر در عدم اجرای طرحها ،چنین آورده شده است:
-1مسایل بنیادی:
عدم تمرکز قدرت و امکانات اجرایی در شهرداری،کمی اعتبارات مربوط به فصل عمران شهری ،فقدان برنامه ریزی
فرادست جهت ایجاد تفاهم در سطح ملی،
-2مسایل و مشکالت نیروی انسانی:
نداشتن کادر مشخص ،فقدان آگاهی کادر نسبت محتوای طرح ها ،فقدان توان فنی الزم در جهت پیاده ساختن طرح ها،
برخورد انفعالی نیروی انسانی با طرح.
-3مسایل و مشکالت مربوط به جنبه های انسانی:
عدم مشارکت مردم ،اعمال نفوذ مقامات محلی ،مقاومت مردم در مقابل طرح و...
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-4مسایل و مشکالت فنی:
تأخیر در تهیه طرح های تفصیلی و کامل نبودن آنها ،عدم وجود جزئیات کافی برای پیاده کردن طرح ها و تفکیک های
غیر ضابطه مند براساس مقررات ثبت (شارمند.)34-17 :1382 ،
-2-2پیشینه پژوهش
راجع به موضوع نقش طرح های جامع در توسعه شهرها و نکات مثبت و منفی آن ،باید اشاره کرد که کمتر در مقاالت و مباحث
علمی به آن پرداخته شده است .منابع اندکی نیز به موضوع واگذاری های اراضی اشاره داشته اند .با این وجود ،وجه تمایز این
پژوهش در این است که زوایایی که دیگران کمتر به آن پرداخته اند یعنی موضوع نقش طرح های جامع در هدایت توسعه
شهرها را مورد دقت بیشتر قرار داده است.
یافته های هان و همکاران ( )2020نشان می دهد که بازار زمین چین به طور قابل توجهی توسط مداخالت اداری بیش از حدتوسط دولت های محلی مخدوش شده است  ،در مرحله انتقال شهری هدایت می شود  ،ابزارهای نظارتی قادر به نقش مهمی
در تنظیم قیمت زمین شهری و از این رو تأثیر بر رشد شهری است.
 محمدکاظم شمس پویا ،مظفر صرافی ،جمیله توکلی نیا و زهره فنی در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامه های توسعه وسیاست های زمین شهری با تاکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین ،مورد پژوهی :کالنشهر تهران در سال  1396به بررسی
برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری و تاثیر طرح های توسعه شهری بر توسعه شهر تهران می پردازند و اینکه در
برهه های مختلف اراضی زیادی به تعاونی های مسکن واگذار شد ،بعضی از روستاهای قدیمی کم کم گسترش یافته و به صورت
اقامتگاه ها و شهرک های اطراف تهران درآمدند و بدین ترتیب تهران در محدوده  25ساله و خارج از محدوده  5ساله به صورت
ناموزون و ناهمگن گسترش یافت .در نتیجه سهم دولت در واگذاری زمین برای ساخت مسکن از کمتر از  10درصد در پیش از
انقالب به بیش از  45درصد در سال های  66تغییر یافت.
ناصر اسالمی ،محمدحسین سرایی و محمد رضا نقصان محمدی در مقاله ای با نام تحلیل نقش سیاست های واگذاری زمینشهری در برنامه ریزی توسعه کالبدی شهری ،نمونه موردی منطقه سه شهر یزد در سال  1395به ارزیابی سیاست های
واگذاری زمین و موضوع زمین حمایتی و تاثیرات اجرای سیاستهای واگذاری زمین در توسعه کالبدی شهر یزد می پردازند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر رشد بی رویه شهر را به عنوان نوعی آسیب در نظر بگیریم یکی از دالیل آن را می توان
الحاق اراضی پیرامونی شهر به محدوده خدمات دهی شهری چه از طریق تهیه طرح های آماده سازی و واگذاری زمین شهری
توسط سازمان های مربوطه و چه از روش های متعدد دیگر از جمله سوداگری زمین و دالل بازی دانست.
طهماسبی در سال  1392به آسیب شناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران پرداخته است. قدیر فیروزنیا ،عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،لیال دیانی ،مجید پریشان و مهران اصغری نیا در سال  1391در مقاله ای تحتعنوان تحلیل پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی به موضوع کمیابی زمین در مناطق مختلف و نقش دولت ها در
ساماندهی بهره برداری از آن پرداخته است .دولت از سال  1358مبادرت به تملک اراضی موات و ملی و واگذاری بخشی از آن
در قالب واگذاری اراضی مسکونی به منظور تامین مسکن به روستاییان واجد شرایط نموده است .نتایج این تحقیق نشان داد که
پیامدهای مثبت واگذاری اراضی مسکونی روستایی در ابعاد کالبدی بیشتر از پیامدهای منفی آن بوده است .در زمینه اجتماعی
نیز دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده است.
یاسر اسداهلل تبار در سال  1391در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی تغییرات فضایی -کالبدی شهر بابل درفرآیند طرح های توسعه شهری با تاکید بر بافت های فرسوده ،به بررسی نقش مهاجرین و توریسم در توسعه فضایی شهر اشاره
کرده است.
ابوالفضل مشکینی ،ژیال سجادی واکرم تفکری در سال  1390در مقاله ای به بررسی سیاست های دولت و بنیاد مسکن درعرصه واگذاری اراضی در کرمانشاه پرداخته اند و به این نتیجه می رسند که این واگذاری ها در قالب انفرادی ها و یا تعاونی ها
باعث تخریب حیات زمین و مسکن و توسعه فضایی شده است.
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معصومه محمدی در سال  1390در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی روند توسعه فیزیکی شهر قزوین با تاکیدبر عملکرد تعاونی های مسکن ،به افزایش رشد جمعیت و تقاضا برای مسکن و افزایش ساخت مسکن و الحاق روستاها به شهر و
نقش تعاونی های مسکن بعد از دهه  1340اشاره می کند و این موارد را در تسریع روند توسعه فیزیکی شهر موثر دانسته است.
محمد تقی رهنمایی ،محسن کالنتری و پروانه صفری لوحه سرا در سال  1389در مقاله ای به نقش دولت و مداخالت آن درتوسعه کالبدی شهر ماسال پرداخته و نتیجه گرفته اند که دولت با بهره گیری از رانت نفتی در اقتصاد شهرها در کنار مسئله
زمین و مسکن باعث افزایش جاذبه شهرها ،رشد جمعیت و توسعه کالبدی شهر ماسال شده است.
عوضعلی پور و همکاران در سال  1389در بررسی روند واگذاری زمین در شهرک های صنعتی کشور به این نتیجه می رسندکه در چهار سال اول دوره بررسی ( )1387-1383روند واگذاری صعودی و در سال پایانی کاهشی بوده است ،به طوری که
میزان واگذاری از  18.04درصد در سال  83به  12.16در سال  87رسیده است .کاهش واگذاری در این سال ،نشان دهنده ی
کاهش رشد فعالیت های صنعتی در کشور می باشد.
 بقایی در سال  1386در پایان نامه کارشناسی ارشد به تحلیل فرایند عرضه زمین شهری و نقش آن در توسعه شهر سبزوارپرداخته است .نتایج تحقیق وی نشان می دهد که سیاست های دولت در بهبود وضعیت عرضه زمین شهری حاکی از
ناکارآمدی آن هاست همچنانکه دولت تنها  40درصد از زمینهای مورد نیاز شهروندان را عرضه کرده است و لذا  60درصد
تقاضای شهروندان توسط بخش خصوصی تامین شده است.
 کریم حسین زاده دلیر و حسن هوشیار در سال  1385در مقاله ای با عنوان دیدگاه ها ،عوامل و عناصر موثر در توسعهفیزیکی شهرهای ایران ،در بخش عوامل سیاسی و نقش دولت ها در توسعه شهر به برخی مداخالت دولت از جمله ایجاد بانک
زمین ،کنترل فرم توسعه شهری و استفاده بهینه از زمین های شهری در توسعه فیزیکی شهر اشاره کرده است.
لقمان عزیزنژاد در سال  1383در پایان نامه ک ارشناسی ارشد خود با عنوان طرح های واگذاری اراضی شهری و نقش آن درتوسعه فضایی شهر سقز (از انقالب تا سال  )1382به این موضوع اشاره می کند که طی دهه های  1360به بعد ،دولت از طریق
تملیک اراضی حواشی و داخل شهر و واگذاری آن بصورت انفرادی و تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری ،در فضای کالبدی،
اقتصادی و اجتماعی شهر ناهمگونی و ناهنجاری به وجود آورده است.
 علی شماعی در سال  1382در مقاله ای تحت عنوان توسعه ناموزون فضایی-کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژیشهر ،به این موضوع اشاره می کند که واگذاری های بی رویه زمین در قسمت های مختلف شهر یزد و از جمله در قطاع جنوب
و جنوب غربی باعث ترک جمعیت از درون شهر و بخصوص از بافت قدیم به محالت حاشیه شهر و رواج بورس بازی در این
قسمت ها شده است.
محمدتقی رهنمایی در سال  1373برای نخستین بار در مقاله ای تحت عنوان دولت و شهرنشینی ،نقدی بر نظریه سرمایه داریبهره بری هانس بوبک به بررسی تأثیر دولت در شهرنشینی ایران پرداخته است.
-3روش پژوهش
این پژوهش سعی در شناخت عوامل و مولفه های موثر در ساخت کالبدی شهر در رابطه با عرضه زمین شهری در آران و بیدگل
را دارد .بنا به ماهیت موضوع ،نیازهای آن به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استوار خواهد بود .مجموعه اطالعاتی که از منابع
کتابخانه ای و مراکز علمی ،آمارنامه ها ،نتایج سرشماری ها و اطالعات رسمی ادارات و موسسات تحقیقاتی همچون سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ،مرکز آمار ایران و سازمان ملی زمین و مسکن و بازدید میدانی کسب خواهد شد و بر اساس یک رابطه
علت و معلولی از طریق جداول و نمودار ها و نیز نقشه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و تحلیل نهایی از طریق نقشه
های طرح های انجام شده صورت خواهد شد.
-4معرفی محدوده پژوهش
شهرستان آران و بیدگل شمالی ترین شهرستان استان اصفهان با مساحتی بالغ بر  6051کیلومتر مربع ،از شمال به کویر نمک،
دریاچه نمک و استان های تهران  ،سمنان و قم ،از جنوب به شهرستان های نطنز و برخوار و میمه از شرق به دشت کویر و
شهرستان اردستان ،از غرب به شهرستان کاشان محدود می شود(طرح جامع شهر آران و بیدگل ،1380 ،ص .)26ارتفاع متوسط
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این شهرستان  912متر از سطح دریا می باشد(سلمانی آرانی ،1377 ،ص  .)9فاصله این شهر تا کاشان  5کیلومتر ،تا اصفهان
 210کیلومتر و تا تهران  230کیلومتر است(فرخ یار ،1386 ،ص  .)185این شهرستان شامل دو بخش ،چهار شهر و سه
دهستان است .به طور کلی این شهرستان از نظر خصوصیات توپوگرافی به سه بخش ناحیه کوهستانی ،دشتی و دشت های
دریاچه مسیله تقسیم می شود.
جمعیت این شهرستان مطابق آخرین سرشماری  103517 ،1395نفر بوده است .درسال  1385به ترتیب  6/84درصد
شهرنشین و  4/15درصد هم روستانشین بوده اند .در این شهرستان ترکیبی از بافت قدیم و جدید وجود دارد .بافت قدیمی
سبقه ای چندصدساله و مربوط به دوران سلجوقیان و صفویان دارند که به گونه ای نظام مند در کنار بافت جدید قرار گرفته اند.
در خود شهر آران و بیدگل بافت قدیم اکثرا در نواحی هسته مرکزی شهر و بافت جدید در نقاط حاشیه شهر از شرق شهر تا
غرب و شمال شهر کشیده شده است .بافت دیگری هم درنقاط مرکزی و همجوار بافت های قدیم و جدید به چشم می خورد
که بافت ترکیبی است که بنا به نیازهای جدید جمعی ت ساکن در بافت ،قسمتی از بافت سنتی و قدیمی تخریب و تبدیل به
بافت ج دید شده و کارکردی مطابق با رفع نیاز زندگی جدید شهری را پیدا کرده است(طرح جامع شهری آران و بیدگل،1380 ،
جلد سوم ،ص.)280
توسعه کالبدی شهرآران و بیدگل تا دهه  60روندی کند و بطئی داشته است .اما از این دهه طرح های شهری بهمراه تصمیم
سازی نهادهای مسئول موجب واگذاری زمین در نواحی مختلف شهر و توسعه روزافزون شهر شد.

تصویر -1موقعیت شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان و کشور ایران

-5بحث و یافته ها
 -1-5طرح های شهری مصوب شهر آران و بیدگل؛ طرح جامع سال 1359
این طرح جامع در  29/5/1359به تصویب رسید .در این طرح بخشهای جنوبی و غرب شهر به عنوان محورهای توسـعه آتـی
مورد توجه قرار گرفت .این مرحله را باید مرحله آغازین مداخله رسمی در بافت قدیم شهر و توسعه برنامهریزی شـده در شـهر
میباشد .تغییرات ساخت کالبدی که در این مقطع باعث تحول در چهره بافت فیزیکـی شـهر گردیـد ،عمـدتاً نتیجـه اقـدامات
شهرسازی جدید ،احداث خیابانهای مستقیم و احداث ادارات و سازمانهای دولتی در حاشیه خیابانها صورت گرفت .محالتی
جدید با عنوان مسعود آباد ،قاسمیه ،قاسم آباد ،شهرک رسالت تشکیل شد .همچنین محله زاغهنشین با عنوان شهرک مصطفی
خمینی در حومه جنوبی شهر که محل سکونت مهاجرین افغانی است بوجود آمد .به طور کلی در طرح جامع سال  ،1359رشد
طبیعی جمعیت شهر ،شهرگرایی و تمایل مردم روستانشین به مهاجرت به شهر ،عدم کفایت تأسیسات شهر و همچنین کمبود
سهم سرانه هر یک از انواع کاربری های زمین ،رشد سریع درآمد ساکنان و همچنین رشد اقتصادی شهر موجب توسـعه شـهر
آران و بیدگل تا سال  1370خواهد گردید.
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هدف های توسعه :در طرح جامع سال  ،1359اهداف توسعه ،باال بردن کیفیت کالبد و محیط فیزیکی ،تأمین کلیـه سـرویس
های شهری برا ی تمام نقاط ،احیا بافت قدیمی ،حفظ واحدهای همجواری محله ای و ایجاد واحدهای شهـر سلسـله مراتبـی،
الهام از شکل فیزیکی و قسمت قدیمی شهر در طراحی محالت جدید ذکر شده است.
گزینه های توسعه
الف) توسعه خطی :فرم فیزیکی و شکل کنونی شهر به هیچ وجه توسعه خطی را برای شهر امکـان پـذیر نمـی سـازد .چـون
عالوه بر عدم تطبیق قسمت های جدید با بافت قدیمی ،خیابان های سرتاسری این شکل توسـعه در آینـده بسـتر خـاک هـا و
ریگ های روان خواهد شد.
ب) توسعه خوشه ای :امکان توسعه خوشه ای شهر در فاصله ای از بافت موجود سـبب متـروک گردیـدن قسـمت قـدیمی و
هجوم ساکنان شهر به قسمت های جدید خواهد شد .عالوه برآن تأمین هزینه سنگین ایجاد تأسیسات زیربنـایی توسـعه آتـی
شهر ،از عهده شهرداری محل خارج است.
ج) توسعه شعاعی :ادامه و تعریض معابر بافت قدیمی شهر و توسعه شعاعی ،شهررا در رابطه منطقی با بافت قدیمی قرار مـی
دهد و معایب ذکر شده در دو نوع توسعه قبلی در اینجا مالحظه نمی شود .اما وجود تپـه ماهورهـای شـرق و شـمال بیـدگل،
وجود مزرعه مبارکه در شمال بیدگل ،وجود مزرعه صالح آباد در شمال شرقی آران مانع از وجود چنین توسـعه بـه شـمار مـی
رود.
راه حل نهایی توسعه :محورهای توسعه آتی شهر ،بخش های جنوبی و غربی در نظر گرفته شده است .با توجه به موانـع هـر
یک از انواع توسعه یاد شده در باال ،برای  16سال آینده با توجه به فرم فیزیکی قسمت های مختلف شهر و همچنین تأکید بـر
نوسازی قسمت های قدیمی و در نظر گرفتن حریم مزارع اطراف و زمین های کشاورزی منطقه ،قسمت هایی در جنوب شرقی
و جنوب بیدگل ،همچنین قسمت هایی در جنوب و جنوب شرقی و شرق آران برای توسعه آتی شهر در نظر گرفته شده است.
مساحت محدوده قانونی شهر 242.4 :هکتار است که حدود  28.3هکتار آن اراضی بایر است.

نقشه -1محورهای توسعه پیشنهادی طرح جامع سال 1380

 -5-2طرح جامع سال 1380
آنچنان که در طرح جامع شهر آران و بیدگل سال  1380آمده است ،محدودیت های طبیعـی و زیسـت محیطـی الزامـاً توسـعه
شهر را به سه محور زیر هدایت می کند:
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الف) توسعه در محور کاشان :با توجه به وجود زمـین هـای بـاز و دور از خطـرات شـن هـای روان و همچنـین عـدم اراضـی
کشاورزی از یک طرف و وجود امکانات شهری و گذر ها و شبکه های موجود قسمتی از توسعه آتی شهر در ایـن محـور در نظـر
گرفته شده است.
ب) محور نوش آباد :هر چقدر از طرف شمال شرقی به شرق نزدیک می شویم ،از حرکت شن های روان کاسته شـده و امکـان
توسعه کالبدی را فراهم می نماید.
ج) محور بیدگل به آران :این توسعه در اطراف بیدگل و زمین های واقع در محدوده بیدگل است که در نقـاط خـالی از بافـت
اعم از کشاورزی و یا غیره واقع شده و بخشی از جمعیت آتی در این نقاط اسکان خواهند یافت( .نقشه ( )1طرح جـامع:1380 ،
.)42
 -3-5ضوابط طرح ریزی کالبدی شهر در طرح جامع سال 1391
الف)تحدید گسترش شهر از پیرامون :وجود  390هکتار از اراضی بایر در شهر و عدم توسعه آنها در فرایند رشد شهری طـی
دهه گذشته ،سبب شکل گیری بافتی نامنسجم ،پراکنده ،پراکنده رویی و گسترش کالبدی شهری شده است .با توجه به کفایـت
این اراضی جهت توسعه سطوح مسکونی و خدماتی تا افق طرح پیش رو (سال  ،)1405افزایش محـدوده بـه صـورت توسـعه از
پیرامون ابداً توصیه نمی شود.
فشردگی و توسعه از درون :تراکم کلی جمعیت شهر آران و بیدگل در سال  1385برابر  34نفر در هکتار بـوده کـه در سـال
 1390به  46.5نفر بر هکتار افزایش یافته ،همچنین میانگین تعداد طبقات قطعات دارای کاربری مسکونی تنها برابر  1.30بـوده
است .در نتیجه ،تراکم جمعیت و در نتیجه تراکم ساختمانی در شهر بسیار پایین است ،در نتیجه بهره گیـری از ظرفیـت هـای
توسعه از درون که عمده ترین آن باززنده سازی و نوسازی بافت قدیم و افزایش تراکم های جمعیتی است ،منطقـی تـر بـه نظـر
می رسد.
توسعه ،باززنده سازی و نوسازی مراکز و بافت های قدیمی و تاریخی :این اراضی که هسـته اولیـه شـکل گیـری شـهر را
تشکیل می دهند از یک سو به سبب قرارگیری در مرکزیت هندسی شهر ،از فرصت هایی باالی دسترسی به مراکز کار و فعالیت
برخوردارند و از سوی دیگر به سبب ارجاع به پیشینه و منشأ شکل گیری شهر ،هویت بخش می باشند .افزایش مساحت شـهر و
الحاق اراضی پیرامونی به محدوده آن طی چند دهه گذشته ،منجر به تخلیه بافت قدیم شهر از سکونت و عدم نوسازی این بافت
ها شده است.
با توجه به طرح جامع  1391از این بحث نتیجه گرفته می شود که وجود سطوح وسیع اراضی بـایر و توسـعه نیافتـه در سـطح
شهر آران و بیدگل ،افزایش محدوده و الحاق اراضی بالفصل به آن را بدون توجیه می داند .نیز کـاربری هـای موجـود ،نـه تنهـا
پاسخگوی نیاز شهروندان در وضع موجود است بلکه تکافوی جمعیت پیش بینی شده درافق طرح را نیز دارد .بنابراین )1توسـعه
از درون و )2توسعه فشرده به عنوان دو گزینه قابل قبول در الگوی توسعه پیشنهادی مطرح است.
 -4-5وضع موجود در سال  1393بر اساس آخرین مستندات سال 1390
در پایان سال  1390و آن طور که در طرح جامع سال  1391به آن اشاره شده است ،مساحت کل محدوده قـانونی شـهر آران و
بیدگل ،به  1279هکتار رسیده است .متوسط مساحت زمین اختصاص داده شده به هر قطعه مسکونی از  366متر مربع در سال
 1354به  227متر مربع در سال  1390کاهش یافته است .تعداد واحدهای مسکونی از  2374در سال  1359به  13713واحـد
مسکونی در سال  1390افزایش یافته است(شورای شهر و شهرداری آران و بیدگل.)1383 ،
 1279هکتار ()1390
 242.4هکتار (سال )1359
وسعت شهر
تعداد واحد مسکونی

 2374واحد (سال )1359

13713واحد()1390

واگذاری اراضی  :بعد از پیروزی انقالب اسالمی دولت و نهادهای انقالبی تمام هـم و غـم خـود را مصـروف رفـع احتیاجـات و
تنگناهای زندگی مردم داشتند .در مسئله زمین و مسکن ،با توجه به جمعیت زیاد و جـوان دهـه هـای  50و  60و حجـم زیـاد
متقاضیان مسکن ،پس از انقالب اقدامات زیادی انجام شد .یکی از این اقدامات اجرای طرح های واگذاری اراضی شهری بـود .بـر
این اساس و با توجه به تصویب قوانین در سطح کشور که بطور طبیعی زمین های شهر آران و بیدگل و زمین های حاشـیه آن
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را نیز شامل می شد ،عالوه بر منابع ملی و طبیعی که در اختیار دولت بود ،مقـدار متنـابهی زمـین در درون بافـت شـهری و در
خارج آن ،تحت تملک و تصرف دولت قرار گرفت تا در موارد تقاضا و مطابق قانون در اختیار اشخاص حقیقی ،حقوقی و نهاد هـا
و سازمان های مردمی ،دولتی و بعضاً خدمات اجتماعی قرار گیرد .دستگاه های ذیربط موظف به واگذاری این زمین ها بر اساس
مواد  65و  66آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری –به افراد فاقد واحد مسکونی و زمین شهری ،داشتن حداقل  25سال سـن،
متأهل ،دارا بودن سابقه اقامت در شهر و ...هستند( نقشه .)3

نقشه-2عمده تصرفات زمین های ملی توسط دولت

 -6نتایج خاصل از تجزیه وتحلیل
تا اینجا به بررسی آنچه که در طرح های مصوب شهر آران و بیدگل ذکر شده بود پرداختیم .حاال به مقایسه و تطبیق
مواردی که در طرح ها اندیشیده شده است با تصمیماتی که از سوی مدیران شهری در راستای توسعه شهر گرفته شده
می پردازیم .برخی از این موارد در راستای رهنمون های طرح های جامع و برخی منافی این رهنمون ها هستند.
 -1-6گسترش محدوده شهر -پیشنهادات طرح جامع و وضع موجود
در طرح جامع  1359بر نوس ازی بافت های قدیمی و توسعه کم تر محدوده شهری و در طرح جامع  1391به توسعه فشرده و
توسعه از درون تاکید شده است .از یک سو در طرح جامع سال  ،1359محورهای توسعه آتی شهر بخش های جنـوبی و غربـی
در نظر گرفته شده است و نیز با توجه به موانع هر یک از انواع توسعه یاد شده دراین طرح ،برای  16سال آینده طرح ،با توجـه
به فرم فیزیکی قسمت های مختلف شهر و همچنین تأکید بر نوسازی قسمت های قدیمی و در نظر گرفتن حریم مزارع اطراف
و زمین های کشاورزی منطقه ،قسمت هایی در جنوب شرقی و جنوب بیـدگل ،همچنـین قسـمت هـایی در جنـوب و جنـوب
شرقی و شرق آران برای توسعه آتی شهر در نظر گرفته شده است .محدوده شهر در سال های مختلف تا افق طـرح نیـز بـدین
گونه برآورد شده است:
الف) محدوده شهر تا سال  :1360تا سال  ،1360محدوده نهایی شهر بمساحت  242.4هکتار باقی خواهد ماند.
ب) محدوده شهر تا سال  :1365از سال  1360تا سال  ،1365محدوده شهر به مساحت  301هکتار خواهد رسید.
ج) محدوده شهر تا سال  :1370از سال  1365تا سال  1370محدوده شهر بمساحت  467.5هکتار خواهد رسید.
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از سویی دیگر ،مطالعات طرح جامع  1391که از سال  1385شروع شد ،افـزایش محـدوده و الحـاق اراضـی بالفصـل بـه آن را
بدون توجیه می داند .به این ترتیب ،از میان الگوهای برشمرده ،تنها الگوی توسعه از درون را منطق می دانـد (مـوالئی آرانـی،
.)135 :1393
جدول ( )1مساحت ،درصد و سرانه کاربری اراضی موجود شهر در سالهای  1383 ،1375 ،1354و .1390
کاربری

1353
در
مساحت
صد

مسکو
نی و
تجاری
مسکو
نی

13534
10

55.8
3

1375
سرا
نه
45.7
8

مساحت

32779
97

درصد

41.7
9

1382
سرانه

68.0
6

مساحت

397106
9

درصد

32.0
3

1390
سرانه

76.3
9

مساحت

درصد

سرانه

63.2
3

38123
81

29.3
9

15565
6

1.20

2.58

43129

0.33

0.72

1.52

3.26
3.77

تجاری،
خدمات
انتفاعی و
غیرانتفاع
ی

34406

1.42

1.16

39383

0.50

0.82

41497

0.33

0.80

صنعتی

96486

3.98

3.26

82150

1.05

1.71

481176

3.88

9.26

آموزش
ی

39490

1.63

1.34

20562
9

2.62

4.27

211827

1.71

4.08

19672
7

آموزش
عالی

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

20320

0.16

0.39

22710
4

1.75

47568

1.96

1.61

40462

0.52

0.84

60380

0.49

1.16

19864
0

1.53

3.29

21122

0.87

0.71

10422
5

1.33

2.16

94921

0.77

1.83

16641
3

1.28

2.76

مذهبی

76935

3.17

2.60

13478
3

1.72

2.80

166130

1.34

3.20

17369
8

1.34

2.88

ورزشی

5155

0.21

0.17

6076

0.08

0.13

29455

0.24

0.57

49379

0.38

0.82

94595

0.73

1.57

19592

0.15

0.32

30075
86

23.1
9

49.8
9

75915

0.59

1.26

30.1
0

64.7
7

6.18

13.3
0

اداری-
انتظام
ی
درمانی
بهداش
تی

پارک و
فضای
سبز
فرهنگ
ی
معابر و
پارکین
گ
کشتار
گاه

0

0.00

0.00

42499

0.54

0.88

76889

0.62

1.48

240

0.01

0.01

3618

0.05

0.08

*

0.00

0.00

36510
5

15.0
6

12.3
5

11539
32

14.7
1

23.9
6

136551
1

11.0
1

26.2
7

10096
0

4.17

3.42

38796

0.49

0.81

45213

0.36

0.87

بایر و
تخریبی

28312
3

11.6
8

9.58

16002
57

20.4
0

33.2
3

284133
7

22.9
2

54.6
6

39051
35

کشاورز
ی

0

0.00

0.00

11149
45

14.2
1

23.1
5

299370
5

24.1
4

57.5
9

80193
8
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تاریخی

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

مجموع

24240
00

100.
0

81.9
9

78447
52

100.
00

162.
89

123994
30

100.
00

238.
53

جمعیت

29563

48160

44050

0.34

0.73

12971
937

100.
00

215.
16

5198
2

60290

* مساحت اختصاص یافته به کاربری فرهنگی در سال  1382در ادغام با کاربری مذهبی اعالم شده است.
منبع :مهندسین مشاور پارت1391 ،

با توجه به موارد باال که از سوی کارشناسان مطرح شده و پویایی و مصلحت آتی شهر را بر عدم گسترش شهر از پیرامون
دانسته اند ،طبیعتاً در دوره های بعد باید شاهد راهکارها و اقداماتی در این راستا می بوده ایم ،در حالیکه در همین سال
ها و در ادامه واگذاری های پس از انقالب ،تا  120هکتار زمین در غرب و شرق شهر واگذارشده است .آنگونه که مساحت
محدوده شهر از  242هکتار به  1279هکتار رسیده است و در (نقشه  )4به وضوح ،رنگ آبی حاشیه های غربی و جنوبی
شهر گویای اراضی واگذار شده و گسترش شهر می باشد .در این نقشه ،به وضوح مشخص است که در دوره های -1343
 1353و 1365-1354که با رنگ های نارنجی و خاکی مشخص شده است ،گسترش شهر در یک چارچوب کنترل شده و
با یک رشد بطئی و کند همراه بوده است.

نقشه-3عمده تصرفات زمین های ملی توسط دولت

-5-5تغییر جهات توسعه شهر  -محورهای توسعه پیشنهادی طرح جامع و وضع موجود
 محورهای توسعه در طرح جامع  ،1359غرب و جنوب شهر بوده است و رعایت حریم مزارع تاکید شده است.با توجه به (نقشه  )1و منطبق با مفاد طرح جامع  ،1380محورهای توسعه در این طرح ،محور کاشان ،محور نوش آباد و
محور بیدگل به آران تعیین شده است(طرح جامع.)42 :1380 ،
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 در طرح ( 1391شروع مطالعه )1385هیچ توسعه ای مجاز دانسته نشده و تنها الگوی توسعه از درون با الزامات حاکمبر شهر هماهنگ دانسته و سطوح اراضی بایر موجود در محدوده فعلی شهر نه تنها به تمامی ،پاسخگوی نیاز شهروندان
در افق طرح بوده بلکه سطوح قابل توجهی از آن بیش از نیاز الزامات توسعه ای شهر می باشد.
داده های حاصل از (نقشه )5به گونه ای دیگر این موضوع را توصیف می کند .در این نقشه ،جهات توسعه شهر بعد از
انقالب نه از مصوبات طرح جامع  1359و نه از دیدگاه های کارشناسان طرح جامع  1380و  1391پیروی کرده است.
توسعه و پیشروی شهر در  5جهت عمده انجام شده و علی رغم توصیه های اخیر کارشناسان مبنی بر عدم لزوم گسترش
خارج از مرکز ،اما همچنان شهر در قسمت های شمال و شمال غربی در حال پیشروی است.

نقشه  -4محورهای گسترش شهر آران و بیدگل بعد از انقالب ،بر خالف جهات پیشنهادی طرح های مصوب

تفکیک خودسرانه زمین توسط اشخاصی است که مالک قطعات زمین در محدوده های طرح های واگذاری اراضی
هستند .در اکثر قطعاتی که دولت ،متراژ زیادی از زمین را تفکیک کرده و در اختیار مردم قرار داد ما شاهد این مسئله
هستیم .متراژ زمین های واگذار شده به مردم در جاهایی بیش ا ز میزان متراژ مورد نیاز مردم بوده است و در نتیجه ،این
مسئله بعداً مالکان را ترغیب کرد تا آن اندازه زمین را که نیاز دارند زیر ساخت ببرند و مابقی را یا بفروشند و یا نگه دارند
تا با افزایش قیمت زمین ،آنها را به سود زیاد برساند .نمونه هایی از این اتفاق در فاز  3را در (تصویر  )2مشاهده می کنید.

تصویر  -2تفکیک خودسرانه دو قطعه زمین بزرگ به دو قطعه کوچکتر در فاز 3

این مسئله که مردم خود بتوانند زمین های ملکی خود را با اجازه و یا بی اجازه مراجع زیربط به دو یا بیشتر قطعه
تفکیک کرده و نگه دارند و یا بفروشند ،اثرات سوئی را بر کالبد و شکل شهر و نظم موجود در طرح های شهری می
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گذارد و بافت و کالبد و شکل شهر را از ریخت انداخته و الگوی شهر را به سمت بافت متراکم و ریزدانه و پیچیده و درهم
سوق می دهد .همه طرح های شهری چه کوتاه مدت و چه بلند مدت ،برای خود اهداف و مقاصدی دارند که سعی در
بهبود وضعیت کالبدی و چه بسا اجتماعی و زیست محیطی و زیباشناسی شهری دارند (موالئی آرانی.)160 :1393 ،
طرح جامع شهر گلآرا (افق  :)1370از مقایسه تطبیقی سطوح ،درصد و سرانهکاربری اراضی پیشنهاد شده توسط
مهندسان مشاور مسکون برای افق  1370و آنچه که در عمل به وقوع پیوسته می توان برداشت کرد که سوح کاربریهای
تجاری -خدماتی ،آموزشی ،ورزشی ،فضای سبز و پارک ،تاسیسات و تجهیزات شهری ،شبکه معابر و صنایع کارگاهی
کمتر از آنچه در طرح  1370برآورد شده محقق شده است .درحالیکه برخی کاربری های دیگر مانند کاربری مسکونی و
بهداشتی -درمانی بیش از برآوردهای صورت گرفته محقق شده است.
طرح جامع شهر آرانوبیدگل (افق  :)1390مقایسه تطبیقی سطوح ،درصد و سرانهکاربری اراضی پیشنهاد شده توسط
مدیریت شهرسازی برای افق  1390نشان میدهد کاربریهای مسکونی ،تجاری ،آموزشی ،ورزشی ،تاسیسات و تجهیزات
شهری و پارک کمتر برآورد تحقق یافتهاند ،این درحالی است که مساحت برآورد شده برای کاربریهای آموزش عالی و
شبکه معابر و پارکینگ کمتر از سطوح تحقق یافته است .همچنین سطوح کاربریهای بهداشتی_ درمانی ،فرهنگی-
مذهبی ،فرهنگی -اجتماعی ،اداری -انتظامی و صنایع کارگاهی ظاهرا با برآوردها در تطابق نسبی قرار دارد (مهندسان
مشاور معمار و شهرساز پارت)1391 ،
طرح تفصیلی شهر آرانوبیدگل (افق  :)1392مقایسه تطبیقی سطوح ،درصد و سرانهکاربری اراضی پیشنهاد شده توسط
مهندسان مشاور سپاهان طرح آرا برای افق  1392بیانگر آن است که سطوح برآورد شده کاربریهای مسکونی ،تجاری،
آموزشی ،ورزشی و پارک و ف ضای سبز بیشتر از سطوح تحقق یافتهی آن است این درحالی است که سطوح ایجاد شده
برای کاربریهای آموزش عالی ،درمانی -بهداشتی ،اداری -انتظامی و شبکه معابر بیشتر از طرح است (مهندسان مشاور
معمار و شهرساز پارت.)1391 ،
با توجه به این که عدم تحقق کاربری مسکونی در طرح پیشین نیز مصداق داشت ،وجود سطوح وسیع اراضی بایر و
توسعه نیافته در سطح شهر طی دوره بیست ساله گذشته را میتوان به علت برنامهریزی غیراصولی بخش مسکن و از آن
مهمتر پیشبینیهای جمعیتی نادرستی دانست که در نهایت من جر به برآورد سطوح وسیعی از اراضی مسکونی مورد نیاز
در افق طرحها شده است .عالوه بر این بیشبرآورد جمعیت سبب شده تا سطوح وسیعی اراضی مورد نیاز جهت تامین
خدمات پیش بینی شود که در کنار اراضی مسکونی ،الحاق گستره وسیعی از اراضی پیرامون شهر به محدوده را ضروری
نمای د در حالی که عدم تحقق جمعیت برآورد شده ،از یک سو تقاضای الزم برای توسعههای مسکونی را فراهم نیاورده و
از سوی دیگر به تامین حداقل آستانههای جمعیتی الزم برای شکلگیری خدمات مورد نیاز عرصه زیست منجر نشده
است.
-7نتیجه گیری
طی چهار دهه گذشته برای شهر آرانوبیدگل یک طرح جامع و تفصیلی ،دو طرح جامع و یک طرح تفصیلی تهیه شده
است .گذشت حدود چهار دهه از تهیه اولین طرح توسعه شهری برای این شهر ،از یک سو زمینه مناسبی برای ارزیابی هر
یک و جهتگیری آنها در مواجه با کاستیها و دشواریهای شهر به وجود میآورد و از سوی دیگر میتواند چشماندازی
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از روند تحول و توسعه شهر متاثر از این طرحها در اختیار گذارد .لذا ضرورت مطالعهی اسناد توسعه شهری مربوطه و
بررسی میزان تحقق این طرحها علیرغم آنکه در شرح خدمات این مطالعات دیده نشده ،به شدت احساس میشود.
نکته قابل تأمل درباره عدم توجه به محدودیت توسعه در اراضی قابل کشت در آران و بیدگل است چرا که سطح عمدهی
اراضی قابل کشت پیرامون شهر در منتهی الیه شمال غربی و جنوب محدودهی آن قرار داشته است .این اراضی جهت
ادامه و توسعه فعالیتهای کشاورزی با مشکل تامین آب روبهرو بودند و با همین استدالل به توسعه فیزیکی شهر
اختصاص یافتند و این روش توسعهی فیزیکی شهر لطمات جبران ناپذیری به کمربند سبز شهری وارد ساخت .این
تحلیل با نتایج مشکینی و همکاران ( )1390تطبیق دارد .با توجه به مباحث فوق در بررسی و ارزیابی طرحهای جامع،
می توان گفت افزون بر نارسایی و مشکالت ناشی از اهداف و خواسته های طرح ،نارسایی و مشکالت ناشی از محتوای
طرح های جامع دارای اهمیت است .همینطور در کنار مشکالت مدیریتی ،نارسایی ها و مشکالت مربوط به نیروی انسانی
و سازمان اجرایی ،مشکالت پیرامونی و محیطی طرح در ارتباط با سیاست های شهری طرح ،عدم وجود هماهنگی و
ارتباط کافی بین ارگان های اجرایی طرح و تنگناهای مالی جهت اجرای طرح ،از مواردی است که مهم می باشد .این
یافته ،نتایج تحقیق بقایی ( )1386را تایید میکند .اما مسئله دیگر و موضوع بحث ما در اینجا عدم هماهنگی مسیر پیش
بینی های کارشناسان و طرح های مصوب شهری با موارد اجراشده توسط مدیران در سطح شهرها و از جمله شهر آران و
بیدگل می باشد که علی رغم هزینه های فراوان و صرف انرژی و به کار گرفتن نیروی انسانی و ...اما در مقام عمل ،این
طرح ها دچار کم لطفی شده و با کم اهمیت ا نگاشتن و غافل ماندن از ضرورت ها و پیشنهادات طرح ها آن ها به کناری
رانده می شوند .با عنایت به موارد فوق می توان دریافت که تا چه اندازه طرحهای جامع حالت انتزاعی داشته و بر
مشکالت نظام شهری شهرهای کشور افزوده است.
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