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ههی  ووکهد در   ()شهرردار   در این پژوهش عملکرد بلدیه  

ههی   ه اسه.  منوهور از بلدیه    شدروزگیر پرلو  اول بررسی 

استثنی  شیراز )مروه   هی  فیرس ب ووکد در این مقیل ، بلدی 

اییل. فیرس( اس.؛ یعنهی بلدیه  منهیکو ووکهد وه   عهداد       

اعضی  انجمن بلد  در آنری  نری شش نفر بود  در این منیکو، 

بههیر مههردم کعهه  نخسههتین ا  نوپههی بههود و بههرا بلدیهه  پدیههده

هییی وه   کشیدند  پرسشبرخوردار  از خدمیت شرر  را می

انهد از   گویی ب  آنری اسه.، عاهیرت  این پژوهش درصدد پیسخ

الهه ( کیومیهه. در منههیکو ووکههد و دور از مروهه  از کهه   

وهرد  ((  ا  برا  برقرار  خدمیت عمومی استفیده مهی شیوه

ین خدمیت در منهیکو   رین مشکل کیومی. در برقرار  امر 

 دور از مرو  ک  بود  

( دوله.  1دستیوردهی  این پژوهش کیوی از آن اسه. وه     

ههی  ووکهد   ( بلدی 2هی را اف ایش دهد؛ سعی داش.  عداد بلدی 

کهد  هوان به  اراخه  خهدمیت شهرر         در نقیط مختل  فیرس در

هی ب  عله. وماهود منهیبا مهیلی     ( در بیشتر نقیط بلدی 3پرداختند؛ 

 رسینی شرر  بودند هی  الزم برا  خدمیتفیقد مؤلف 

 

هی  فیرس، شرردار ، پرلو  اول، بلدی  :هاکلیدواژه

  مشکالت بلدی 
 

This study attempted to examine the performance 

of minor baladias during Pahlavi I. Minor baladia 

in Fars refers to the municipalities of Fars, except 

Shiraz. In these areas, the number of members of 

the Baldaia Association was only six. In those 

regions, baladia was a newly emerging system, 

where people for the first time benefited from civil 

service. In this era, baladia turned into a mere 

means of governance, where the role of people 

diminished. Nonetheless, its performance affected 

the everyday life more than other state-run 

departments. The method used in this research is 

descriptive-analytic and document research. The 

purpose of this research is to provide a 

comprehensive picture of the activities of Small 

Baladias. The questions that this research seeks to 

answer include: a. how did governance in small 

and remote areas use public services? B. What was 

the most important problem for the government in 

providing services in remote areas? The research 

results are: 1) The government was trying to 

increase the number of municipalities 2) The 

baladias was provided urban services as much as 

possible, 3) in most areas of baladia, there was 

insufficient capability for civil service due to poor 

financial resources. Furthermore, this study 

attempted to figure out the root cause of key 

problems in small baladias. 

Keywords: Baladias of Fars, municipality, Pahlavi 
I, problems of Baladias. 
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 مقدمه  . 1

 22بلدیهه  نرههید  بههود وهه  بنههی بههر قههینون  م ههو(  

 و شررنشهینین  منیفا ق بی هدف کفظ1321 الثینیربیا

 دهیسیزمین وجود آمد ب  برکرف وردن نییزهی  آنین

درگیهر  مجلهد در مسهئل      وهیهش  و شهرر   امور

هی   شکیل این نرهید   رین هدفاز مر  شرر  ارزاق

بلدی  نرهیده  قینون وظیی  پرشمیر  را بر عردة   بود

 صهال   به   شهرر  اهیلی برا  آنچ  اداره بود؛ از جمل 

 شههرر، جلههوگیر  از هههی بههود، کفیظهه. از سههرمیی 

 و ههی میهدان  و ههی ووکه   سهیز  آذوق ، پیوی ه وماود

روان،  ههی  آ( از کفیظه.  و آ( ههی،  قسهی   خییبین

  1321، قینون بلدیه   عمومی کفظ برداش. و هیکمیم

هی  ووکد، مطهیبو  انجمن بلدی (   عداد اعضیء 121

نیم  بلدیه   نویم نفر بود؛ امی اولین قینون بلدی ، شین ده

این  عداد را ب  شهش نفهر    1321 خردادمیه 6م و( 

سیبق  نیس. هی و ویهش داد  پژوهش در مورد بلدی 

و آثیر متعدد  در این زمین  ب  رشت   حریهر درآمهده   

  مره  و  اس.، ولی عمدة ایهن آثهیر بلدیه  شهررهی    

انهد و به  بلدیه     وشهور را بررسهی وهرده    پرجمعی.

ایههن  شههررهی  ووکههد ومتههر  وجهه  شههده اسهه.  

گرفته  عمهد ی    هی  صهورت سونگر  در پژوهشید

بینین  و ستییشگران  دربیرة عملکهرد  نوعی نگیه خوش

ههی  هی در دورة پرلو  اول را بر فضی  پهژوهش بلدی 

در  لدیه  کهیلی وه  وهیرورد ب    کیو  سیخت  اس.  در

ههی   شررهی  ب رگ و ورسهی والیهیت و شررسهتین   

  ر ال امی  یکسین ناوده اس.  بی وجود نگهیرش ووکد

فهیرس،   هی شررستین محلی  یریخ دربیرة فراوان آثیر

ههی کنهدان   ب  دلیل وماود منهیبا، به  فعیلیه. بلدیه     

پرداخت  نشهده اسه.  الاته  محمدرخهی خیل هی در      

 یریخ شرردار  شیراز را ، از بلدی   ی شرردار وتی( 

ش بررسی ورده اس.؛ از سهو  دیگهر،   1331 ی سیل 

 و  حهوالت  رونهد  بهر  گهرر   رخیسی در وتهی(  اوار

،  یریخ  یونون اکتسیبی  از شیراز شرردار   شکیالت

 ایهیم  دفتهر شرردار  را مورد واویو  قرار داده اس.  

 هرین اسهتثنیء در   فسییی مره   ودیور غالمحسینکیج

اس. و  کیو  اکالعیت بیارزشهی دربهیرة    این زمین 

 گیر  آن اسه.  هی  شکلدر نخستین سیل بلدی  فسی

 ووکهد  ههی  بلدیه   عملکهرد  نی  به   کیخر پژوهش

نگیرنده در این مقیل  سعی دارد   اس. پرداخت  فیرس

بی بررسی  حلیلی اسنید انتشیرنییفت ، خ وصهی  اسهنید   

ههی  سیزمین اسنید ملی واکد فیرس عملکرد این بلدی 

 رین مشکالت و دستیوردهی  آنری را را  حلیل و مر 

 بررسی نمیید 

 

 . سابقة ایجاد بلدیه در ایران2

 آن دارهعرد هیشرردار  امروزه و  خدمی ی انجیم

 از پهد   نیسه.  سیبق بی ایران  یریخ کول در هستند

 ونهونی  وظهیی    یکد  محتسب دیوان اسالم ظرور

 بههیزار بههر یعنههی اسهه.؛ دادهمههی انجههیم را شهرردار  

 جلهوگیر   فروشهی گهران  و فروشهی و  از و نویرت

 و ورانپیشهه  یههی دهقینههین گراشهه.نمههی و وههردمههی

 خاهر بی مردم ب  را  قلای یی فیسد ویالهی  صنعتگران

 محتسب، وظیفه  کفهظ   این، دیوان برعالوه  بفروشند

از ایهن   داش.، و عرده ب  نی  را شرر آرامش و امنی.

  دادمی انجیم را امروز شرربینی ویر از جر.، قسمتی

 مشهروبیت  خهوردن  از مهردم  وه   بهود  مراقهب  دیوان

مرافعهیت،   و معهیمالت  در و وننهد  خهوددار   الکلی

 شهر   مقررات خالف عملی و نشوند یکدیگر م اک 

 یکهدیگر  کقهوق  و کهدود  ب  و ندهند انجیم عرف و

  (631 /4  1333 راونههد ،) ننمیینههد  جههیوز و  خطههی

بلدی  ب  شهکل امهروز  در نیمه  دوم ع هر قیجهیر      

 ادارة  رهران  در بلدیه    شهکیل  از وجود آمد  پیشب 
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 دادمهی  انجهیم  را بلدیه   وظیی  همین  قریای  اکتسیبی 

 روابط  وسع  قیجیر در دوران  (1223  1333 قیز،نیل)

 ظهیهر  بییهد  وهرد وه    متوجه   را دوله.  اروپیییهین  بی

 نخسههتین در دارد  نگهه  زیاههی و  میهه  را پییتخهه.

 ارگ ههی  ووکه   شهیه، نیصهرالدین  سلطن. هی سیل

در سههیل   وردنههد فههرشسههن  و صههیف را پیدشههیهی

  همی  دیگهر     دارالخالف   نوی  برا  قمر 1263

 به   بعهد  سهیل  اصهنیف  امهور  ب  رسیدگی گرفت  شد 

 زمهین  در  شهد  واگهرار  دارالخالف  میرزاموسی، وزیر

 میرزارخهههی  پسهههر خهههین،میرزاعاهههیس   هههد 

عنهوان  به    بلهد ، دسهتور    امهور  بهر  بیشی،مرندس

 مجراههی   و ههی ووک  پیوی گی برا  کسن   نویمیت

 شهد، وه    نوشهت   اکتسی( مأمورین وظیی  و هیآ(

 سروسهیمین  یکد   بلد  خدمی ی ویرهی  شد ساب

 ( 131-123  2133 اردوینی، محاوبی) بگیرد

 امهور  بلدیه   رسمی  أسید و مشروکی. زمین  ی

 قینون نخستین  بود دارعرده نومی  را بلدی  ب  مربوط

 بهه  مههیده 123 در ،1321 الثههینیربیهها 22 در بلدیهه 

 اردیارشه.  پهنج   در  نشد اجرایی و  رسید   ویب

  رهران  بلدیه   عمهومی  معیونه.  و صحی  ادارة 1322

 دیگهر   قهینون  1323 برمهن  سهوم  در شد و  أسید

 در  رسهید  سهیزمین بلدیه  به    هویب      کمیل برا 

 از بلدیه   قهینون عنهوان  به     هر  جهیما  قینون 1324

 خهرداد  سهوم  در سرانجیم گرش. و مجلد   ویب

 مشهخ   شهرردار   ههی  مسئولی. و وظیی  1321

بهر نوشهت    بنی  (134-133  2133 اردوینی، محاوبی) ورد

 بهی  سیدخییءالدین را بلدی  بنی  سن  مستوفی عاداهلل

 زمهین  در  (242  1334مسهتوفی،  ) گراشه.  اقدامی ش

 هیئه.  در ا نیمه  نوهیم   هدوین  بهی  او وزیر نخس.

 آن  حهوالت  و شهده  وابسهت   دوله.  ب  دول.، بلدی 

  گرفه.  قهرار  سییسهی  قهدرت   قسیمیت  أثیر  ح.

  شهکیالت  ههی اسهتین  مراو  نیم ، درنویم اینبراسیس 

 اسهتیندار  و گرفه. مهی  قهرار  اسهتیندار  نور زیر بلدی 

نیمه   نوهیم   وهرد مهی   عیین بلدی  رییس. برا  وفیلی

و   شهدید  دوله. را  به   بلدیه   وابسهتگی  1321 سیل

  1333 رخیسهی، ) وهرد   سهریل  نیه   را عوارض گرفتن

24)  

 

 های فارستشکیل بلدیه. 3

نخستین بلدی  فیرس در شهیراز و بوشهرر ایجهید    

صورت  خورشید  1236 سیل در بلدی  شد   أسید

بلدیه ،   رخید قوام، اولینکیجی خیناهللکایب  گرف.

 شهش  همهراه  و گردیهد  انتخهی(  بلدی  انجمن  وسط

 سهه د  وههیر خههود را شههرو  وههرد وههیرگر و ویرمنهد 

 قهرار  ایشین فرمین  ح. س ور و نیخب، فراش ا عده

  هأمین  نواقهل  میلیهیت  از افهراد  ایهن  دستم د گرف. 

  ایجید بلدی  در سییر شررهی  (23-22  همین) شدمی

فیرس نی  بی فواصل زمهینی متفهیوت، بعهد از شهیراز     

صورت گرف. وه  در ایهن مقیله  به  آنرهی پرداخته        

 فهیرس  شهررهی   بلدیه  دیگهر   فعیلیه.  از شهود  می

 بسهتگی  مهی  آگهیهی   اس. دس. در ندویا اکالعیت

 یهی  و شهیراز  هی روزنیم  درآنری  اخایر انتشیر ب   یمی

 شررنشهینین  اندک جمعی. دلیل ب   دارد دولتی اسنید

 شهرایط  واجهد  منهیکو   عهداد  الزم میلی منیبا ناود و

 در بلدیه   ایجید شرط  رینمر   بود و  بلدی ، داشتن

 بودجه   در  بهود  الزم مهیلی  منهیبا   هأمین  منطق ، ید

 معموال  و شدنمی گرفت  نور در کقوقی شرردار برا 

  بود شرردار  امور دارعرده سم. کفظ بی کیو 

دانهی  وه  ایجهید    مهی  بلدی  نرید  محلهی اسه.   

هی  محلی و ادارة غیرمتمرو  ویرههی در قهرن   سیزمین
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هی م ایهییی  بیست  مورد وج  قرار گرف.  این سیزمین

 و نییزههی  داخلهی،  هأمین   مشهکالت  بهی  کون  مقیبل 

 مختله ، ومهد به     نهواکی  مهردم  ههی  داش.کش 

 فرصه.  وشهور، به  وجهود آوردن    اقت هید    وسع 

 مهردم در  امکهین شهرو.   زنهدگی و  محیط سیزندگی

 را داشهتند  مشهکالت  ههی و کهل برتهر   گیهر    می 

کیل، سیسهت  ادار  وشهور     بیاین(4-3  1312 ناو ،)

 متمرو  بود؛ زیهرا  نرهی دوله.    در دوران پرلو  اول

ههی،  دسهتورالعمل  و مقهررات  وخا صالکی. مرو  

 اسهتخدامی و برونهیر    و ادار  ههی  سیزمین  شکیل

  وسههط وشههور دولهه. را داشهه.؛ بودجهه  مههأمورین

 کسهی(  بررسهی  گردیهد  می  نوی  مرو   ککوم.

 و اسهنید  ولیه   ممیه    و ههی دسهتگیه  ه ینه   و درآمد

انجهیم   مروه    دارایهی   وسهط  وخهرج دخهل  مدارک

 ههی  سهیزمین  رؤسهی   بهراین، اوامهر  شهد  عهالوه  می

آنرهی   ویرونهین  و محلهی  ههی  سهیزمین  بهرا   مرو  

 بود  االجراالزم

هی  مردم دور از مروه   ایجید بلدی  از درخواس.

 وجهود  وه  دسه.  بلدیه   بود  ازآنجیو  برا   شکیل

م بود؛  أسید بلدی  در  می الزم جمعی. نفر ه ارپنج

 ا انهدازه بییهد جمعیه. به     پهریر ناهود   منیکو امکین

 ایهن  ادارة بهرا   الزم مهیلی  منهیبا  بتوانهد  وه   بودمی

نیهرو     ریه   سیزد؛ همچنین را فراه  محلی سیزمین

 نشهود رو روبه   دشهوار   بلدیه  بهی   موردنیهیز  انسینی

 را فهیرس  جمعیه.    بیشهتر (16  1341 خوشاو،دانش)

دول. برا  انجیم برخهی    دادندمی روستیییین  شکیل

خههدمیت در منههیکو غیرشههرر  از ودخههدایین برههره  

 متقاهل  بدون را خرور  خدمیت ووشیدمی برد ومی

 سهیل  اوایل در مثال   دهد انجیم خیص ا ه ین  شدن

 از ا بخشهنیم   کهی  وشور وزارتم 1133 /ش1316

 فیقهد  نقهیط  خواس. در هیالحکوم نییب و ودخدایین

مهردم   و مهردم، متمکنهین   ومد بی کمیم و غسیلخین 

-113سهیوم ،  ) بسیزند گرمیب  و غسیلخین  خیرخواه

داشتند  پرشمیر  وظیی  ودخدایین  (2323-213-13

هی و  در منیکو شرر  همین وظیی  را دیگر سیزمین

قضههییی،  کههوزة دادنههد  آنرههی درو ادارات انجههیم مههی

 بییهد  اکوال  کیلیفی برعرده داشهتند و ثا. و اجرایی

به  مقیمهیت مهیفوق     را خهود  منطقه   برداشتی اوخی 

؛ (13-213-16233-12همههین  ) وردنههدمههی گهه ارش

 نیمه  انجهیم    هدیو  سهییر  صهحی  اکای  همچنین ب 

 در ؛(13-213-132-14 و 13همهین   ) دادندوظیی  می

 نوههیرت خهود  مردمههین رفتهیر  بههر بییهد  ایلههی منهیکو 

 ودخههدا  (11  1313دیگههران،  و ن ههیر ) وردنههدمههی

 هییینیم نویم و قوانین اجرا  مسئول و میلد نمییندة

 شهد مهی  داده ارجهی   او به   دوله.  کهرف  از و  بود

به    ازآنجیوه   ( 13-213، 4263-12 و 1 و 1سیوم ، )

شهد ایهن من هب    ودخدایین کقهوق پرداخه. نمهی   

متقیخهی کنهدانی نداشه. و بسهییر  از روسههتیهی      

-32  هی  26همهین   ) فیرس ودخدایی رسمی نداشهتند 

  در منهیکقی هه  وه  بلدیه  وجهود      (213-13 -3336

 داش.، مسلمی  قیدر ب   حقو  میم اهداف خود ناود  

اونون ب  بررسی عملکرد بلدی  شهررهی  فهیرس   

 شود پرداخت  می

 

 . بلدیة آباده4

 دارد  شهواهد  آبیده در بخش شمیلی فهیرس قهرار  

ش/ 1324بلدیه  آبهیده پهیش از سهیل      دههد می نشین

شده اس.؛ و اقهدامی ی کهون  عیهین     أسید م 1121

هههی، مسههیجد، ویروانسههراهی، هههی، مزههیزهشههمیرة خینهه 

هی و ن ب هی  بیزارهی و ووک همچنین وندن نیودان

هی  دیوار  را عملی سهیخت  اسه.  روزنیمه     نیودان

السلطین اشیره دارد و  والی فیرس، رفیا گفتیر راس.
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امی نمییندگین و را ب  رییس. بلدی   عیین ورده اس.، 

 اندهیئ. ومیسیون بلدی  بی این انتخی( مخیلف. ورده

در سیل  ( 1، ص36مسلسل ش ، سیل اول، گفتیر راس.)

وسیل  امیر شوو. منحل بلدی  ب  م 1124ش / 1323

ش   1323، جه  جهیم ص؛ 1، 33ش ، 1323، استخر) شد

اولین اقدامیت جد  بلدی ، مرههون    (3، ص21 و 23

خهین عهر(، ککمهران    یور محمهد قی هی  یه فعیلی.

نویمی آبیده و مضیفیت اس.  و  در انجهیم ویرههی    

داد  راه بوانیت ب  المنفع  از خود جدیتی نشین میعیم

ویهین را   و سهوریین   ی دهاید را شوس  و مسیر قنقر 

رو وهرده و در   ا  از خوانین مو هور بی مسیعدت عده

، 42ش ، اسهتخر )  أسید بلدی  نقشی اسیسهی داشه.  

هی  سه  ،  او همچنین س  خییبین ب  نیم  (1، ص1344

بلدی  و سعد  ایجید ورد و درصهدد ایجهید خییبهینی    

دیگر به  نهیم فردوسهی برآمهد  اکهداا مرمینخینه ،       

 به  آبهیده   جیر  آ( وارد وردن برا   أسید شروتی

 ایجهههید بههه  ، و   هههمی (3، 1324، 26ش ، اسهههتخر)

دیگهر اقهدامیت     خته  از شش( درمینگیه) براودستینی

خین، رخهید بلدیه    کسینخین و میرزا قیییور محمد

  (2، ص1324، 44ش ، استخر)اس. 

ب  دلیل جمعی. اندک، وسع. زیید، نفوذ خوانین 

هییی از ایهن منطقه  و وماهود منهیبا مهیلی      بر قسم.

هی  هی  بعد  فعیلی.رسد در سیلالزم، ب  نور نمی

ش/ 1312در سهیل  بلدی  کشمگیر بیشد  برا  نمون  

وهیر  بلدیه  ابهراز نیخشهنود      صحی  از وه  م 1131

ورد  وماود بودج  و عهوض شهدن مکهرر ککهیم از     

جره.  هی  بلدی  بود   زییر ککیم از این علل نیویمی

اهمی. داش. و  اجرا  عملییت ادار  بلدی   حه.  

نویرت کیو  بود و انجمهن نقشهی بهیش از  هرور و     

 -333-24سهیوم ،  ) ش.پیشنرید عملییت عمرانی ندا

بههه  سهههاب  م 1132ش/ 1311  در سهههیل (213-13

وو یهی بلدیه  در  نویه ، شهرر در معهرض شهیو       

  (13-213 -241-1 همهین  ) هی  مختله  بهود  بیمیر 

 قیخههی  مرمهه. و  ریهه  م 1133ش/ 1312در سههیل 

نواق  ادارة ککومتی و بلدی  ب  عل. ناود اعتایر رد 

همچنین بلدی  آبهیده    (13-213-3146-46همین  ) شد

ب  دلیل اخر غیرقینونی عوارض از گنهدم ارسهیلی به     

-23همین  ) اقلید از سو  وزارت داخل   رور گرف.

گهیه رونهد  ویهشهی     بلدیه     درآمد(3246-213-13

/ 1312-1312 ههی  سهیل  در بلدی  داش.  مثال  درآمد

 13431 و 13326، 13231  ر یههببهه  م1131-1133

  وهیهش منهیبا   (13-213-6333-1همهین   ) بهود  رییل

خود عیمل ویهش خهدمیت شهرردار    خود  میلی ب 

شههد بلدیهه  کنههدان بههود  ایههن موخههو  سههاب مههی 

/ 1313در سهیل   کسهی( نایشهد  بهرا  نمونه     خوش

خین صرافیین ب  والهی  مرادفرد  ب  نیم کیجیم 1134

فیرس شکیی. ورده وه  در ازا  مالهه هه ار  ومهین     

ا مهیم  نی شهده و وهیر را به    متعرد ب  وشهیدن خییبهی  

 رسینده امی دستم دش را ویمل درییف. نکهرده اسه.  

 هههرین   یکهههی از مرههه (13-213-1116-16همهههین  )

اقدامیت شرردار  آبهیده در دوران پرلهو  اول وادار   

ههی به  شهیر و دوش    هی ب   ادیل خ ین وردن کمیمی

بود و  بی مخهیل  اههیلی   م 1136/ 1311در سیل  بود 

  در اواخههر (13-213-12113-2همههین  ) مواجهه  شههد

دوران پرلو  اول پیشنرید شهد ابرقهو از اسهتین یه د     

منت   و ب  شررستین آبیده منض  شهود  ایهن پیشهنرید    

در ادارة  1131سههه تیمار  23/ 31/6/1313در  هههیریخ 

فرمیندار  آبیده مطر  شد  همچنهین در ایهن جلسه     

دهستین  بیین گردید و  برتر اس. ب  دلیل فیصل  زیید

کریردانگ  از فرمینهدار  آبهیده؛ بخهش جدیهد  بهی      
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-213-3113-21همهین   ) مرو ی. اقلیهد ایجهید شهود   

   بعدهی این دو موخو   حقو ییف. (13

 

 . بلدیه در اقلید5

هی  مکرر مردم اقلید  شکیل بی وجود درخواس.

هی عملی نگردید  شهواهد  بلدی  در این منطق   ی مدت

مر اهه  ایههن منطقهه  کنههدین دهههد مههردم نشههین مههی

درخواس.ِ  شکیل بلدی  را مطر  ورده بودنهد  مهثال    

اههیلی درخواسهتی در مهورد     ،م1132/ 1321در سیل 

 شکیل انجمن بلد  و ایجهید بلدیه  مطهر  وردنهد      

 اقلید دوازده محل   شکیل داش.  مردم این نیکی  به  

کور خودجوش مایلزی پول بهرا  کقهوق رفتگهر و    

دآور  وردنهد و در جره.  نهویر و     ری  کهرا  گهر  

موافق. والی بی وجود  ویر شدند ب  نوی  شرر دس.

ههی   فیرس بهی  شهکیل بلدیه ، وخها وخهی  بلدیه       

ووکد و  رس از انحهالل برخهی از آنرهی به  سهاب      

وماود درآمد بیعث شد وزارت داخل  بی ایجید بلدیه   

-223111-13  هی  1سهیو ،  ) در اقلید مخیلفه. نمییهد  

به  سهاب ناهود بلدیه ،     م 1132/ 1311سیل     ی(312

مینده و  امور مربوط ب   نوی  و پیوی گی شرر معطل

هی  مختل ، نگرانی از شهیو   ب  دلیل وجود آلودگی

هی  مختله  وجهود داشه.  ایهن وخهعی.      بیمیر 

رخید صحی  فهیرس و بنهدرهی را واداشه. از والهی     

فیرس درخواس. وند  ی به  ککمهران آبهیده دسهتور     

ب  امور صحی و بلد  اقلید اقهدامی انجهیم   راجادهد 

  اقلیههد  ههی سههیل  (13-213 -241-1سههیوم ، ) دهههد

صیکب شرردار  نشد  در نشس. م 1133ش/ 1313

وزیههران ، هیئهه.1133سهه تیمار  23/ 1313مرههر  6

هه ار نفهر     ویب وردند و  کون اقلید دارا  دوازده

ی ه ار رییل درآمد  قریای اس. در آنججمعی. و نود

  ذور (242 -31333-2سیو ، ) شرردار   أسید گردد

عیمل جمعی. و درآمد ب  ایهن دلیهل اسه. وه  اگهر      

ا  دارا   عههداد جمعیهه. موردنیههیز جرهه.  منطقهه 

 أسههید شههرردار  بههود، امههی درآمههد منطقهه  وههیفی  

شهد بهی  أسهید شهرردار  در آن      شخی  داده نمی

 بعهد از ایجهید شهرردار  به      شد منطق  موافق. نمی

شههد بههرا  انجههیم ویرهههی    ابههال  اقلیههد دارخههشب

کسههیبدار  و ادار  از بودجهه  شههرردار  ویرمنههد   

  از فعیلی. (13-213-3113-1سیوم ، )استخدام وند 

این شهرردار  اکالعهیت نهیکی   در دسه. اسه.       

م، 1142آگوسهه.  23 /1/6/1311 ههیریخ  بهه  سههند 

سیالر  نهیم داشه.     اقلید رخی دهد شرردارنشین می

در اقلیهد   غسهیلخین   دو داشت  و سواد والس شش او

و  اقلیههد داخلههی خییبههین سههیخت  اسهه.؛ و همچنههین

 را نداشه.  را سهوار  عاور امکین سیبقی  و  را هیووک 

 سهیالر ، کسهیبدار   اسه.  امیرقلهی   وهرده  رومیشین

 دوازده کهول  به   به  کنهیر را   اقلید شرردار ، نی  راه

 وهرده بهود  متهر به  هه  مت هل      ده عرض و ویلومتر

ههی     از دیگر فعیلی.(13-213-14411-13سیوم ، )

شرردار  اقلید اکالعیت کنهدانی در دسه. نیسه.     

کیل، بی  وج  ب   أسید دیرهنگهیم شهرردار  و   بیاین

رسهد  مشکالت نیشی از وماود اعتایر، بعید ب  نور می

شرردار   وانست  بیشد اقهدامی کشهمگیر در جره.    

م 1142/ 1311یشهد  در سهیل   رفیه اهیلی انجیم داده ب

شرردار  سیخ.ِ سیختمین شرردار  را به  منیق ه    

/ 1322  در سههیل (213 -233326-1)سههیو ،  گراشه. 

شههرردار  یههد پ شههد اسههتخدام وههرد و   م 1141

ه ار رییل اعتایر برا   ری  دارو در نور گرف.؛ امی س 

نور بین وزارت بردار  و وشور  ی کهدود   اختالف

رسهیز شهد  زیهرا ههر وهدام مهدعی       برا  اهیلی دردس

بودند استیندار نویمی فیرس برا  در نور گرفتن ایهن  

 وهرده اسه.  موخو  در بودج  بیید بی آنری مکی ا  می
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  (312 -6334-4 و 3سیو ، )

 

 . شهرداری فیروزآباد6

 سهیل  یقین، شرردار  فیروزآبید درب ب  ظن قریب

  1331 میرممتهیز، )  أسید شهده اسه.  م 1133/ 1316

 شهیراز  فرمینهدار   بهی  فیروزآبید شرردار مکی ا   (221

-16سهیوم ،  ) 1133نوامار  6/ 11/3/1313 در  یریخ

و ککهههه  صیدرشههههده در  ههههیریخ   (221-213-13

  وسط وزارت وشهور  1133آگوس.  2/ 11/1/1313

م شرردار  فعهیل  1133/ 1313دهد در سیل نشین می

مسهئولی.  بوده اس.  میرممتیز، بخشهدار فیروزآبهید،   

-213-3313-26همهین  ) دار بودشرردار  را نی  عرده

  بررسی بودج  شرردار  فیروزآبید و  در  هیریخ  (13

بهه    ههویب وزارت   1142آوریههل  3/ 14/1/1311

دهد شرردار  فیروزآبید وشور رسیده اس.، نشین می

بی  وج  ب  فضی  آن زمین کنهدان هه  محقهر ناهود      

راغچهی و دو مرتهر   شرردار  هفده رفتگهر، کرهیر ک  

ههی  بیغاهین،   داش.  همچنین در ههر یهد از پسه.   

سررفتگر، مهأمور اجهرا، پ شهد برهدار ، سهرایدار،      

نهوید،  ثایت و  قریرنوید، منشی و بییگین و میشین

پیشههخدم. و کسههیبدار یههد نفههر مشههزول خههدم. 

بودند  سیختمین شرردار  استیجیر  بود  بودجه  در  

شهده   جویی  نوی  میده بی رعیی. صرف 44ف ل و  3

رییل بود وه    122622بود  ماله اعتایرات ول بودج  

از منیبا مختلفی کون درآمد ق ین، مستزالت، نوشیب ، 

پ  ، دفی ر رسمی، گیراژ، برف، جریم  متخلفین ووره

شهد  روشهنییی شهرر بهی     و درآمد مسیفرین  أمین می

 شد و برا  پیوی ههی  نفتی  أمین میاستفیده از کرا 

وردنهد  در بودجه    وردن شرر از ده اال  استفیده مهی 

ههی  ولگهرد،   م برا  نیبود  سه  1142/ 1311سیل 

هی  جدیداالکهداا،  ریه    ویش. درختین در خییبین

ورو(، دارو  رایگین بهرا  نییزمنهدان،   وسییل رف.

بدنی و کند مورد دیگر اعتایر ومد ب  انجمن  ربی.

-2231-12  هی  3)سهیوم ،   شهده بهود  در نور گرفته   

213-13)  

 

 بوشهر . بلدیة7

 رین مرو   جیر  و بندر  فهیرس بهود    بوشرر مر 

در اهمی.  جیر  بوشرر ذور همین نکته  وهیفی اسه.    

 واردا ههی وهه  از م، بیشههترین1136/ 1311 سههیل وهه  در

 بهود   بوشرر کریو بندر فیرس انجیم شد، ازکریو خلیج

  رینمر  ستینخوز از نی  بوشرر پد در زمین  صیدرات

  1313زکمهتکش،  نعمتی و  قهوایی ) بود ایران جنوبی بندر

 این رودمی  جیر  انتویر و بندر  وخعی. ب    بنی(123

 بلدیه   و بوده بلدی  اقدامیت برا  ویفی منیبا دارا  شرر

ههی   در سیل داشت  بیشد؛ امی کنین ناود  پرویر  و فعیل

جنهو(   ههی  نخس.ِ قرن کرهیرده  هجهر ، بنهدرگیه   

سهیل   لحیظ  وسع  ادار  نداش.  دروخعی. منیسای ب 

بندرهی، عدلی  نداشتند و  قریای  اثر مثاتهی  م 1121/ 1322

شهد؛ همچنهین نومیه     از ادارات معیرف آنری دیده نمهی 

ش ، سهیل سهوم،   گلستین) بوشرر ساب شکیی. اهیلی بود

  ب  امهور بلهد  و ارزاق عمهومی بوشهرر  وجه       (2، 31

 بی لحنی اعتراخی نوش.  استخرد  روزنیم  شویفی نمی

 واند ید بلدی  قینونی  شکیل دهد و ایهن  آیی ککوم. نمی

ا  نهیالیو بیهرون بیهیورد    دان  را از   رف عدهملد شش

  ( 4، ص1326مرداد  4، 3، ش استخر)

ب  ساب افول  دریجی موقعی.  جهیر  بوشهرر در   

بییسه. بهی   دوران پرلو  اول، منهیبا مهیلی بلدیه  نمهی    

 1321 وجری مواج  شهده بیشهد  در سهیل    اف ایش قیبل

وشی بوشرر انجهیم شهد؛   لول منوور  ری  آ( مطیلعی ی ب 
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 نرهی به  آ(   امی این کر  هرگ  اجرایی نشهد  مهردم نه    

ههی   داشتند بلکه  آ( کمهیم  سیل  آشیمیدنی دسترسی ن

 شهد  به   بیر نی  عهوض نمهی  شرر نی  گیه  ی س  میه ید

هی  عفهونی الزم بهود   منوور جلوگیر  از شیو  بیمیر 

وه  مسهیخل    خلیج ایرانهی را دوشی ونند  روزنیم  کمیم

وهرد، معتقهد   محلی بوشرر را در اخایر خود منعکد می

 کیلی  خود  بود الزم اس. مردم را بی بلدی  و کقوق و

  از (112، 123  1333 )انهور ، در این مهورد آشهنی سهیزد    

هی  بلدیه  بوشهرر اکهال  کنهدان دقیقهی      دیگر فعیلی.

 وجود ندارد 

 

 . بلدیة فسا8

هههی  ککومهه. پرلههو  اول،  در نخسههتین سههیل

جمعههی هنههوز پیبرجههی بههود و فسههی از سیسههت  ابههوا(

رفه.  نشهرییت   شمیر مهی الملد ب جمعی قوامابوا(

زمینی و  خیندان قوام هنوز م در امور بودند ب  آنین 

 أثیر قدرت آنین بهود   نور مسیعد  داش. و یی  ح.

شهکییی ی   گلسهتین روزنیم   1324مثال  در اردیارش. 

سهیل  ، گلسهتین ) الملد مطر  بود را رد وردو  از قوام

  بی وجود  مییل مهردم فسهی به     (4، ص 233، ش هفت 

سهیل   در جره.  حقهو آن،  هی   داشتن بلدی  و  الش 

م فسی صیکب بلدی  نشد  از سهیل قاهل   1123/ 1323

الحکوم  فسی دستور داد  ی زمهین  أسهید   از آن نییب

شهین را  هی و کدود منیزلبلدی ، مردم خودشین ووک 

  به   (3، ص1326شرریور  13، 2، ش استخر)  می  ونند

اردیارش. ومیسیونی از علمهی و   13ووشش قوام در 

و  جیر، زارعین و وسا   شکیل شهد و از ادارة   اعیین

 میلی  اییلتی درخواس. بودج  برا  شهرو  وهیر وهرد   

 ر یهب،  ایهن   ب (3، ص1323خرداد  14، 1، ش استخر)

شهده در  بلدی  فسی  أسید گردید  بودج  درخواس.

آن سیل نرسهید و فعیلیه. بلدیه  بهی اعینه  و ومهد       

 آغهیز شهد  پرداختی اعضیء انجمن و معتمهدان محهل   

م فسهی به    1121/ 1323  در سیل (323  1334ودیور، )

خین بریرلو درآمد  سهلط  بریرلوههی دوام    سخیر ویظ 

کندانی نداش. و دول. بی غلاه  بهر نیروههی  ایلهی     

جمعی را برکیهد  بعهد از ایهن    بسیط ککوم. ابوا(

 یریخ ککیم فسهی را مسهتقیمی  وزارت داخله   عیهین     

 الملهد، آور ملقب ب  آص نیم خینقیس ورد  میرزامی

جمعهی  اولین کیو  فسی پد از الزی  ککوم. ابوا(

نخستین رخید بلدی  فسی اس.   ودیور و غالمحسین

هی  بهیزار و  ودیور درصدد  عریض و  سطیح خییبین

وسهیل   برداشتن موانها آن برآمهد  سهکوهییی وه  به      

شهده بهود سهاب پیشهرو      شمیر  از وسا  سهیخت   

کرف جدول و  ن  شدن گررگیه عمومی  هی ب مزیزه

ههی بهی همکهیر  اههیلی     شده بود  سطح بیزار و ووک 

سنگفرش شد  پیوی ه وردن شهرر را کرهیر رفتگهر و    

بلدی  یهد نفهر    ( 331همین  ) دادندید سقی انجیم می

ههر  م 1121/ 1323کراغچی ه  داش.  از اول سهیل  

فه.  نفر نیمارده میهیینه  پهنج ریهیل کقهوق دریی     پنج

از گرش. کریرمیه، کهیو  جدیهد به      وردند  بعدمی

 دارا( منتقل شد و رخید بلدی  هه  به  زنهدان افتهید    

از آن، هرگ  رخهید مسهتقلی     پد (343-342همین  )

دار امهور بلدیه    برا  بلدی   عیین نشد و ککیم عرهده 

 همیشه ، رونهد    نه   امهی  معموال  بودند  درآمد بلدی 

بلدیهه   ،م1134ش/ 1312در سههیل  داشهه.  اف ایشههی

-213-6333-22سیوم ، ) رییل درآمد داش. 21113

13)  

 

 . بلدیة کازرون9

آیهد وه  بلدیه     برمی گفتیر راس.از مطیلب روزنیم  

  أسههید شههده اسهه.م 1123/ 1322وههیزرون در سههیل 

، 32ق، ش 1342الثههینی ربیهها 21، سههیل اول، گفتیرراسهه.)
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آنچ  ب  شکل ج  هی  بلدی  ویزرون ب   از فعیلی.(1ص

وگریخت  درمنهیبا اراخه  شهده اکهال  کنهدانی در      جست 

 وهیزرون  بلدیه   استخر گ ارش روزنیم  ب  دس. نیس. 

 االسهالم شهجی   کهیج  آمهدن  بهی م 1124/ 1323در سیل 

  (4، ص1343، 26، ش اسههتخر) وههرد پیههدا سروسههیمین

 سهیل  بلدی  در انجمن جلس  اولین برگ ار  همچنین از

 التجهیر معین کیج داری   این انجمن خارم 1132/ 1321

ههی     در سهیل (221  1333انور ، ) برگ ید رییس. را ب 

 وصههولی م عییههدات1134-1131/ 1312-1312 بههین

 بهوده اسه.   ریهیل  46436، 4113، 4312  ر یبب  بلدی 

م 1131/ 1314در سههیل   (13-213-6333-6سههیوم ، )

 مهیه  در ریهیل  ه ار از ویزرون ومتر بلد  عوارض می ان

انجهیم   خهرج  نهیظر  بود  م یرف وجوه کیصل  زیر نور

/ 1312اگر سیل   (13-213-1231-226سیوم ، ) شدمی

م را مینند سییر شهررهی  فهیرس معیهیر سهنجش     1133

بینی  وخعی. بلدی  به  ایهن شهر  بهوده     قرار دهی ، می

نفتی وجود داش. وه  در  مهیم   شعل  کرا   124اس.؛ 

شهدند  نویفه. شهرر    یهی در کول سیل روشهن مه  شب

گیهر  از شهش ر س اال    وسیل  ده نفر س ور و بی بررهب 

شد  بلدی  دارا  سیختمین خیصی ناود  اعضهیء  انجیم می

و پرسنل ه  ب  عل. و  بهودن کقهوق وخها منیسهای     

بخههش و نداشههتند  وخههعی. ارزاق عمههومی رخههیی. 

م انجمههن 1134/ 1313درنرییهه. وفههور بههود  در سههیل 

منوهور  هأمین منهیبا مهیلی الزم بهرا         بلد  ویزرون ب

خدمیت شرر    ویب ورد و  از منیزل مسکونی بهین  

جه   ید  هی کرهیر ریهیل و از مح هوالت فخهیر  به       

درصد عوارض گرفت  شهود  عهوارض بهر    گر  س ووزه

منیزل مسکونی بهی اعتهراض مواجه  شهد، زیهرا برخهی       

 را نداشههتند هههی  وانههییی پرداخهه. آن صههیکاین خینهه 

  بهههی وجهههود وخههها (13-213-12111-22 ، )سهههیوم

دس. مشکالت میلی در سراسر دوران عوارخی، از این 

 هرین  پرلو  اول در ر س  میم مشکالت مهیلی و مره   

 مینا گسترش ومی و ویفی خدمیت شرر  بود 

 

 . بلدیة نیریز11

 سهیل  در نیری  پیش از   هویب قهینونی دوله. در   

 بلدیه   و ، بهرا  درکیلیبلدی  ایجید شد  م 1121 /1324

 افتخهیر   رییسه.  بلدیه  بهی   و نشده بود  عیین اعتایر 

شد  گیه وسی کیخر ب  پهریرش رییسه.   می اداره افراد

 امهور  دارعرهده  کیو  شد، در این صورتافتخیر  نمی

بلدیه  دارا  عمهیرت و یهی سهیختمینی       شهد مهی  بلدی 

مخ وص ب  خود ناود؛ لهرا انهدک وسهییل متعلهو به       

 میلیه   نوهر   حه.  کهرا   و ولنه   و بیهل  کهون   بلدی

شد  بلدی  شهایهتی کنهدانی به  یهد اداره     می نگردار 

 کهیو   ناود  اثیثی  خیص خود دارا  نداش.، زیرا اصوال 

 منطق  درخواستی برا   ری  برخی لوازم موردنییز میننهد  

 نیریه   بلدیه    هی  داده بهود  نیمکه.  و می  حریر، صندلی

 وهرد  پیشهنرید  او همچنهین   ونهد  اپید اداره را ظیهر ید

 کقوق مهیهی  بی عضو ید  نوی  و  نویر رییس. برا 

 بیسهواد  بییسه. می فرد شود  این گرفت  نور در  ومین 2

سهیوم ،  ) ونهد  اداره نیه   را بلدی  آرشیو بتواند و  بیشد

243-1126-213-13)  

 کرهیر   نرهی  نیری  بلدی م 1123ش/ 1323در سیل 

 ههی  وسهط ادارة  داش.  کرا  کرا  شعل  21 و س ور

 روشنییی همهین  از شده بود و مردم نیری  خاط میلی 

-1126-212همهین   ) بودنهد  محهروم  نیه   کرا   عداد

بود و بلدی  نیه  پهد از    صحی  فیقد نیری  ( 13 -213

رفتن دوتر مسیح از داشتن پ شد محهروم بهود  الزم   

ووبی زیهر نوهر پ شهد    ب  ذور اس. و  عملییت آبل 

شهده   بیعهث  بلدی  بودج  شد  وماودر انجیم میم بو
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 نداشهت   قهرار  اسیسهی  اؤلویه.  در ایهن موخهو    بود

والهی   1123دسیمار  24/ 3/12/1323در  یریخ   بیشد

 فرسهتیده  پ شکی نیری  بلدی  برا  ورد پیشنرید فیرس

کیو  شرر  نری زمینی بهی فرسهتیدن    ککیمی، امی شود،

 صهحی   بودج  از پ شد موافق. داش. و  کقوقش

-43همهین   ) پرداخ. شود مملکتی و ن   وسط بلدی 

کهه   مشههکل ایههن نیسهه. مشههخ   (1126-213-13

م 1131/ 1314 سهیل  در امهی  اسه.؛  شهده  کل زمینی

انهدک اعتاهیرات    بود  صحی کایب دارا  نیری  بلدی 

رسهید   موقها به  دسه. بلدیه  نمهی     میلی موجود به  

 و استراین کیو  ککیمی، آبین همین سیل کنینک  در

 پرداخه.  بهی شهکیی. از صهیدر نشهدن اجهیزه      نیری 

 اییلهه. از 1323سههیل  م ههو( بودجهه  دینههیر  از

-21همهین   ) شهود  پرداخه.  بلدی  خواس. اعتایرات

م بهه  دلیههل  1121/ 1323 سههیل در  (1126-213-13

 موقا اجهیزة پرداخه. بودجه ، لهوازم    صیدر نشدن ب 

 سهیل  در  شهد مهی   ریه   سهختی ب  ه  بلدی  خرور 

 نفههر پههنج بهه  نیریهه  رفتگههران  عههدادم 1121/ 1323

 جمعیه.  نفر ه ارده و محل  س  نیری   ییف. اف ایش

 بهرا   بلدیه   بودجه   بهود  معتقد منطق  کیو   داش.

نیس.، امی همین مقدار نیه    ه  ویفی محالت از یکی

-1126-243همهین   ) شدموقا پرداخ. نمیمعموال  ب 

213- 13)  

 

 استهبان. بلدیة 11

کوخ  استراین و نیری  کنینک  از نیمش ه  ویمال  

هویدا اس.، قسم. مر  دیگر  به  نهیم اسهتراین را    

م 1123/ 1323 سهیل  در شده اس.  استراینشیمل می

 داشه.  بلدیه  ایهن شهرر     بودجه    ومین میهیین  صد

  داشه.  رفتگهر  و کراغچهی  نفهر  رفت  هش.ه رو 

 ومهین وه     2 میهیینه   کقهوق  بهی  عضو ید همچنین

 را بلدیه   آرشهیو  مسهئولی.  و  نویه     د  سم.

رسد، اوخی  بلدیه  اسهتراین   دار بود  ب  نور میعرده

 منطق ، کیو  نوشت  ب   ب  نسا. نیری  برتر بوده بیشد

 الی کریر بلدی  س  بود، زیرا ویفی بلدی  نساتی  بودج 

 داشه.   قاهل  سهیل  جهویی صرف   ومین وج  از ه ار

  ریه  شهود   بهرق خواستند بی این پول کهرا  می اهیلی

  امی معیون اییل. فیرس (13 -213-1126-243همین  )

 برق بی این پیشنرید مخیل  بود، او معتقد بود م رف

بیشهد،   الزم مو هوربرق  وه   نیسه.  قهدر در منطق  آن

 سهیختن  بهرا   وجه   ایهن  اعتقید داش. برتهر اسه.  

ین  همه ) شهود  داده  خ هی   مدرسه   یی خین مریض

243-1126-213-131 ) 

ش 1312-1312 ههی  سهیل  بین نیری  عواید بلدی 

رییل بوده اسه.   32131 و 36132، 21112  ر یبب 

 ویرمنههههدان    عههههداد(13-213-6333-12همههههین  )

م نسهها. بهه  سههیل 1131/ 1314 سههیل در شههرردار 

  یکد  اف ایش ییفه.  در ایهن سهیل   م 1123/ 1323

بلهد ،   کایهب  یهد  داشه.   مستخدم پنج شرردار 

بلدیهه ، پیشههخدم. و  محیسههب، مفههتش و نویسههنده

 شهکل  به   و بهود  ریهیل  412 کایهب  سرایدار  کقوق

رییل،  212 نویسنده ورد، کقوقمی خدم. قرارداد 

 32 سهرایدار  رییل و 12 رییل، پیشخدم. 122 مفتش

 بودند شدهمن و(  ککومتی کک  کاو و  بود رییل

ایش ویرمنهدان  این افه    (13-213-1231-261همین  )

بییستی نیشی از اف ایش نسای درآمد بلدی  بیشد  امهی  

ب  دلیل وماود منیبا میلی، بلدی  محقر و ووکد بود  

لرا  عجای ندارد و  بلدی  نتوانسه. کنهدان  زییهر     

 بنیید  در سیمی  شرر ایجید وند 

 

 . بلدیة داراب12

از فعیلی. بلدی  دارا( اکالعی در دس. نیسه.،  
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اس. و  این بلدی  نی  مشهکل مهیلی داشهت     امی مسل  

 بههه  دارا( بلدیههه م 1132/ 1311 سهههیل اسههه.  در

 میلیه   از و پرداخه.  محلهی  عهوارض  در  جدیهدنور 

 بلهد   مخیرج و عواید صورت فرستیدن خواس. در

  (13-213-3314-3همین  ) نکند  أخیر

 

 . بلدیة الر13

بلدی  الر نی  زود ر از آنچه  در سهیی. خهدمیت    

 ایهن  شرردار  ذورشده، صورت گرفت  اس. شرر  

 بقیهه  عمههومی مشههکالت همههین بههی ههه  شههرر

بود، از جمل  خع  در رو روب  هی  فیرسشرردار 

 هر   نویر،  نوی ، ویرههی  عمرانهی و از همه  مره     

در الر  1314 ههی سههیل   مشهکل آ( آشههیمیدنی مههردم 

-213-1231)همین  وشتیرگیه برداشتی وجود نداش. 

 میرممتیز نوشت  ب  ناود   نویر از خار  ؛ همچنین(13

 و برقکرا  شرو. مردم الر در 1311 سیل اواخر در

 از اوز بهرا   شهد  قرار دادند  همچنین  شکیل آبییر 

 الحکومه  نیخهب  و شهود   أسهید  بلدیه   نی  الر  وابا

میرممتهیز،  ) بگیهرد  بهر عرهده   را بلدیه   رییس. منطق 

شهههرردار  م 1142/ 1311سهههیل   (212، 223  1331

نور  رود دراعتایر  برا  ایجید سد  بر رو  خشد

م شرردار   نرهی بهرا    1141/ 1322گرف.  در سیل 

انایر و مدرس  اعتایر داشه. و بهرا    سیخ. ید آ(

-11سیو ، ) هی اعتایر  در نور گرفت  نشده بودخییبین

211112-213)  

 

 های فارس. مشکالت بلدیه14

هههی  مختلهه  بلدیهه  وظههیی  زیههید  در زمینهه 

سییسی، اجتمهیعی، فرهنگهی و اقت هید  بهر عرهده      

داش.  برآورده سیختن این وظیی  آسین ناهود زیهرا   

ههی بهود    رو  بلدیه  همواره مشکالت فراوانی پهیش 

 رین مشکل و  شیید میدر سییر مشهکالت هه    عوی 

هی و  یی بیش رف.، مسئل  میلی بود  بلدی شمیر میب 

ز وماههود بودجهه  و دیههر بههی مشههکالت مههیلی نیشههی ا

رو بودنهد  گرشهت  از ایهن،    یهیفتن آن روبه    خ ی 

شهدت مییهل به  دخیله. در امهور      کیومین فیرس ب 

انجمن بلدی  بودند  این وخهعی.  یکهد  نیشهی از    

قینون بود و  کنین کقی را ب  ککیم محلی داده بود  

 وانستند در جلسیت انجمهن بلدیه  شهرو.    آنین می

هی و دوایر وانستند ب   فتیش بلدی  ونند  همچنین می

زیرمجموعهه  آن ب ردازنههد  در شههررهی و ق ههایت    

دار مسههئولی. بلدیهه  بسههییر  از ککههیم خههود عرههده

بودند  در این صورت دیگهر بهرا  بلدیه  اسهتقاللی     

میند و  بتوانهد مسهتقل از ککومه. وهیر      بیقی نمی

وند  معمهوال  اجهیزة پرداخه. پهول بلدیه  در زمهین       

ککیمهی،   شهد  نیمه  وهیظ    میلی  ابال  نمی منیسب ب 

 12/ 11/4/1321  ههیریخ در اییلهه. بهه  فسههی کههیو 

خههوبی ایههن مشههکالت را نمییههین بهه  1132جههوال  

 نویسد   سیزد  او در قسمتی از این نیم  میمی

 از بعهد  صهیدر شهده    بلدیه   پرداخ. بودج  کریرمیه اجیزه

 شهود   نرهی    ریه   غیره و س ور کقوق وجی از بیید میه کریر

 بخواهنهد   هی  هه   انجمهن  و نیسه.  ویفی مستزالت میلییت

 برسهد  آن اجهیزه  و شهود    هویب  و وننهد  پیشهنرید  ویر 

  (13-213-14324-1سیوم ، ) وشدمی کول هیمدت

در صورت   ویب بودج   وسط انجمن بلدیه ،  

وهرد   میلی  محل ه  بیید اجیزه پرداخ. را صیدر مهی 

یهر نوهر میلیه  فعیلیه.     بلدی  بیشتر شررهی  فیرس ز

 بلدیه  م 1131/ 1314در سهیل   ورد  بهرا  نمونه   می

 نوهر  زیهر  را مخهیرج  و داشهت   مستقی   حویلدار فسی

میلیه     (13-213-1231-124همین  ) دادمی انجیم میلی 
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بیید صورت مخیرج و عواید بلد  را ب  بلدی  ارسیل 

موقها بهرا  بلدیه     ههی معمهوال  به    وند  این صهورت 

به  دلیهل    ( 13-213-3314-3)همین   شدفرستیده نمی

هی  فیرس بسییر محقهر و در  وماود منیبا میلی بلدی 

ا  از مههوارد فیقههد شههکل ادار  بودنههد   عههداد  پههیره

ویرمندهییشین و  بود، و در بیشتر دوران پرلهو  اول  

وردند  این بدان ساب بود و  بدون رخید فعیلی. می

شهد   در نوهر گرفته  نمهی   برا  رخید بلدی  کقهوقی  

بنیبراین یی رییس. بلدی  عنهوانی افتخهیر  بهود و یهی     

یکی دیگر از منیصب کیو  بود  این وخا بی گرش. 

 زمین و براود وخا اقت ید   ی کدود   عدیل شد 

 

 هاها در شهرستان. کارکردهای بلدیه15

بلدی  بیید دستورا ی وه   وسهط مقیمهیت مهیفوق     

ههی   مهو اجهرا ونهد  از فعیلیه.    شد را موب ارسیل می

هی  فرهنگی و  الیزی ی رژی   عمرانی گرفت   ی برنیم 

همچنین اگر به  دالیلهی منهیفا اقت هید  ککومه.      

درنه  در  بییسه. بهی  مرو   در خطر بود، بلدی  می

دفا خرر اقدامی ی انجهیم دههد  نمونه  آشهکیر ایهن      

 م ههیلح و دسههتم د درصههد کرههل گرانههی موخهها

 اسه. وه  زیهینی   م 1133/ 1316 یلسه  در سیختمینی

منوور جلهوگیر  از   سیخ.  ب وارد  ار ش ب  فیکش

 4/ 13/1/1316  هیریخ  در داخل  وزارت خرر و زیین

 ارسیل جنو( استیندار  ب  ا بخشنیم  1133دسیمار 

 افه ایش  علهل  مورد در هیشرردار  دستور داد ورد و

 ب  هی مل مشرردار   ونند  حقیو م یلح و دستم دهی

قیمه.    عیهین  درخ وص دربیرة اقدامی شین  وخیح

 فهیرس  اییله.   دستم دهی شهدند  و سیختمینی م یلح

 قیمه.  افه ایش  جلهو   بییهد  ورد نی   أوید ککیم ب 

-43 و 13همههین  ) شههود گرفتهه  سههیختمینی م ههیلح

2323-213-13)  

همواره نقشی هدایتگران  داش. و  وشور وزارت 

 ههی بلدیه   از مختله   ههی  بخشهنیم   ارسیل بی مکررا 

 ایههن در  وههردمههی را درخواسهه. جدیههد  مههوارد

 پرداختنهد وه   می ج خی بسییر امور گیه ب  هیبخشنیم 

 به   مربهوط  و بهود  ههی شهرردار   صالکی. کیط  در

هی در مقیبهل  درواقا شرردار   شدمی ویر انجیم نحوه

 اگهر  ر   وزارت وشور  قریای  هیچ اختییر  نداشتند 

 دسهتورات  از ایهن  بسهییر   بنگهری   فان هی  دیدة ب 

 ممکن امی بود  مفید  و الزم نکیت کیو  و ارشید 

 مطیلاه   خشهون.  کیشنی بی هیشرردار  وسیل ب  بود

شهود وه  وقتهی    پیش از آن نیه  مشهیهده مهی     گردد

 جلهو   درخواسه. وهرد   ههی بلدیه   وزارت داخل  از

 به   را آنهین  و بگیرنهد  را ولگهرد  وودوین و اشخیص

ونند رخید بلدیه  ووشهید بهی      ح یل یی ویر ب  وادار

-3261-3سیو ، ) ومد نومی  این دستور را اجرا وند

 خهود  وظیفه   ههی شهرردار   رسهد مهی  نوهر    ب (312

 نحهو  ههر  به   را وشهور  وزارت دستور و  دانستندمی

  سیزند عملی ممکن

هی  فیرس ب  دلیل وماود منیبا مهیلی  بیشتر بلدی 

نیهیفتگی سهیختیر آنرهی    و مشکال ی و  نیشی از  کیمل

بود نتوانستند کررة شررهی را کندان دگرگون سیزند  

بی وجود  الش این نرید محلهی؛  وسهع  کنهدانی در    

هی صورت نگرف.  از سو  دیگر، معیبر در شررستین

و ونتهرل ارزاق نیه     در روشنییی و پهیوی گی شهررهی  

موفقی. ویملی کیصل نگردید  بی وجود این، فعیلیه.  

هی ایهن کسهن را داشه. وه      شرردار  در شررستین

بیر نویرت بر ارزاق عمومی  ح. نوهیرت  برا  اولین

/ 1316یههد متههولی رسههمی قههرار گرفهه.  در سههیل  

 وشهور  سراسهر  به   ا بخشنیم  وشور م وزارت1133

برکسب  ن مل م شدند و فروشندگی آن در و  فرستید

ههی بهرا    قیم.  ی ونند ن ب ویالهییشین قیم. رو 
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 صورت در بتوانند هیدیدن بیشد و شرردار هم  قیبل

سهیوم ،  ) ونهد  برخهورد  فروشندگین فروشی بیگران

از  ورو(رفههه. مهههأموران ؛ یهههی(21-2323-213-13

نرهی   جهیر   هی آ( در اشزیل و هیخیوروب  ریختن

  از سههو  دیگههر، (13-213-2323-16همهین   ) شههدند

 وانسهه. ابهه ار فشههیر  بههر اقههدامیت شههرردار  مههی

هههییی بیشههد  فشههیر  اصههنیف و سههاب نیخرسههند  

سرسههختین  شههرردار  فسههی بهه  ق ههیبین در سههیل    

وهه  کرههیر  م بههرا  وشههتیر دسهه. 1133ش/ 1313

همهین   )ا  از ایهن مهوارد بهود    گوسفند در روز نمون 

133-2323-213-13)    

 امهی  داشه.،  دیرینه   ا سهیبق   هیم.قی بر نویرت

نویرت در برخی مسیخل کون مسیخل برداشتی  یزگی 

داش.  بلدی  صن  ق ی( را وادار ب  وشهتیر دام در  

هی ب  شهکل متمروه  وهرد  در بیشهتر نقهیط      وشتیرگیه

خ وصههی انجههیم فههیرس وشههتیر دام در مکههین بهه  

 23/ 6/12/1316بهرا  نمونه  در  هیریخ     گرف. نمی

دهد گ ارش می دارا( دام  شکی ادارة 1133دسیمار 

 وشهتیرگیه  از غیهر  در جهییی  فروشهین بیشتر گوشه. 

 بود   الزم(13-213-2323-41همین  ) وردندمی وشتیر

بهر وشهتیر دام نوهیرت     و شهود  جلوگیر  ویر این از

شود  پهیش از همه  الزم بهود  مهیمی شهررهی دارا       

اول، وشههتیرگیه برداشههتی بیشههند  در دوران پرلههو   

هی  خوبی در این زمین  برداشت  شد  بی  هالش و  گیم

ههییی ایجهید شهد  در    هی وشتیرگیهپیفشیر  شرردار 

هههی قاههل و بعههد از وشههتیر  وسههط    وشههتیرگیه دام

گرفتنهد   دام  شکین مورد معیینه  و بیزدیهد قهرار مهی    

بههیوجوداین، بیشههتر منههیکو فههیرس دارا  وشههتیرگیه 

 برداشتی منیسب ناودند 

هی  وزنی جدیهد یکهی   یز  مردم بی مقییسآشنیس

ههی  هی  مثاه. دوره بهود وه  بلدیه     دیگر از سییس.

اجراوننهههده آن بودنهههد  در ههههر منطقههه  مقیهههیس و 

هییی خیص آن منطق  وجود داشه.  گهیه ایهن    سنج 

هی در منهیکو دیگهر مهأنوس و معمهول ناهود       مقییس

  ههیریخ وزارت داخلهه  بههی ارسههیل متحههدالمیلی در  

وه    را محلهی  مقیدیر و اوزان خواس.  ی 1/12/1312

 برسهینند  دوله.  اکال  ب  رودمی ویر ب  نیکی  هر در

سههیز  اوزان و   یکسههین(213-33211-121سههیو ، )

مقیدیر در سطح ملی گیمی مثاه. در رونهو  جهیرت    

رود  مد ی زمین الزم بود  ی مردم به  ایهن   شمیر میب 

م 1131/ 1314هی آشنی گردند  این ویر در سیل مقییس

سهیوم ،  )  دریج انجیم شددر نقیط مختل  فیرس ب 

131-1231-213-13)  

هههی برکسههب  ههوان مههیلی در  نههویر و شههرردار 

و  در بیشهتر منهیکو     نوی  منیکو مختل  ووشیدند

ههییی را  فیرس این امور  یزگی داش.  همچنین گهیم 

برداشهتند  برخهی    در جر. براود برداشه. عمهومی  

ههی  مختله    ب  دلیل محدودی. هیاهداف شرردار 

هی از قایل ناود منهیبا مهیلی، فهراه  ناهودن     شرردار 

زمینهه  و بسههترهی  الزم، همکههیر  نکههردن اهههیلی و 

دسه. اجرایهی نشهد     مسئوالن محلی و عواملی ازاین

وجهود   آبی و عهدم هی  کایعی فیرس، و محدودی.

وشی مینا از  وسع  فضهی  سها  بهود  ایهن     لول آ( 

بیشتر در شررهی  جنهوبی فهیرس م هداق    وخعی. 

برخهی نقهیط کهون نیریه  نیه  به  سهاب         داش.  در

فراوانههی بیغههیت و مهه ار   مههیم آ( بههرا  مشههرو( 

شد، بنیبراین بهرا  شهرردار    سیختن آنری م رف می

-1231-13همهین   ) ناهود  شهرر  در درختکهیر   امکین

213-13)  
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 ها. تالش برای توانمند کردن شهرداری16

هی بهدون  هی  دوران پرلو  اول بلدی بیشتر سیلدر 

ههی  محلهی   شهدند  انجمهن  رخید یی شرردار اداره مهی 

 ههی هی وجود داش.  انجمهن شرردار  در بیشتر این سیل

 مردم عمومی خواس. ونندةمنتقل هییشینخع   میم بی

 و رفیه موجایت ووشیدندمی اعضیء انجمن بیشتر  بودند

اختیهیرات ایهن افهراد      وننهد  ه فهرا  را شررشهین  آبیدانی

شهد    وسط کهیو  و یهی شهرردار شهدیدا  محهدود مهی      

 هههی و ق ههایت مشههکالتبههراین، در شررسههتینعههالوه

 وزارت  محدود بهود  میلی منیبا و فراوانی وجود داش.

ههی بهی ارسههیل    وانمنهد وههردن بلدیه   منوهور   به   وشهور 

را بهرا    ههی هییی ووشید دسه. شهرردار   دستورالعمل

هی از مهوارد   منیبا میلی موردنییز بیز بگرارد  بلدی  ری  

کون مستزالت، اصهنیف، منهیزل مسهکونی، دخینیهیت،     

هی، و هی، وشتیرگیههی و رستورانمشروبیت، گیراژهی، ویف 

 کتی جریم  متخلفین از مقررات بلهد  درآمهد داشهتند   

  ممکن بود بر ههر کیه     (13-213-12113-11همین  )

ود  وسط بلدی  عوارخی بست  شود  و  صال  دانست  ش

منوههور افهه ایش درآمههد  وزارت وشههور   ههمیمی ی بهه 

 ایهن   همیمیت   ا  مهوارد گرفه.  در پهیره  هی میبلدی 

و  شهد مهی  گرفته   محلی مقتضییت گرفتن نور در بدون

 عمهران  بهرا   زیهید   پیشنریدهی  نداش.  اجرا قیبلی.

 پشهتوان   وه   شهد  وسط اعضیء انجمن مطر  می شرر 

ههی همهواره بهی ایهن پرسهش      شرردار   نداش. اجرایی

مواج  بودند و  از وجهی پهول موردنیهیز را بییهد فهراه       

 ههرین و پروههیربرد رین راه کههیره، وخهها  وههرد  سههیده

هی  جدید کون عوارض بهر درآمهد،   عوارض و میلییت

منیزل مسکونی، گیراژ، مستزالت، بهرف، ق ینهدار  و       

دادنهد و  مخیرج بلدی  را نمی بود  این منیبا جدید وفیف

 و میلیهیت  گیه نیه    آمدندنمی شمیر ب  ا کییی قیبل مناا

رو روبه   اصهنیف  شهدید  مخیلف. بی شده عیین عوارض

 بهر  شهده وخها  عوارض بر فیرس  جیر شد  اعتراضمی

 ا  از این نو  مقیوم. بود  و  سهاب شهد  نمون  پوس.

 غیراهلهی  کیوانهیت  و بهره  پوسه.  بهر  بلهد   عوارض

  (311-313 ،166  1332اصفرینی  مختیر ) گردد موقوف

 

 . نتیجه17

 بلدیه   فعیلی. گیر شکل دورة اول، پرلو  دورة

 ورود از پهیش  هیشررستین برخی  بود هیشررستین در

  عهداد  امهی  بودنهد،  بلدی  صیکب اول پرلو  دورة ب 

  هوجری قیبهل  افه ایش  اول پرلهو   دورة در ههی بلدی 

 دارا  زرقین و اقلید، آبیده، دارا(، جررم، فسی  ییف.

 از پیش ویزرون و شیراز کون نی  برخی  شدند بلدی 

 ایهن  در  بودند بلدی  دارا  اول پرلو  ککوم. آغیز

 نسها. به    مهیهو    فهیو ی  بلدی  عملکرد نی  شررهی

  سهلط  اول پرلو  دورة در  داش. آن از پیش دوران

 وه   از آنجهییی   گردیهد  مسهتحک   ههی بلدی  بر دول.

 دیگهر  شهدند،  دوله.  ب  وابست  میلی لحیظب  هیبلدی 

 را آن  أییهد  بهدون  و دوله.  از مستقل اقدامی امکین

 محلهی  ههی  آزاد  هرکنهد   ر یهب، ایهن به    نداشتند

 امهر  ایهن  فهیرس  هی شررستین برا  شد، امی محدود

 شهدن  محهدود   بهی وجهود   داشه.  نیه   دیگر  وج 

 بلدیه   انجمن انتخی( در محل ردمم ارادة و خواس.

 در محلههی مههردم ر   شههدن برههیوهه  و شههرردار و

 و قدرت ب  ا کی بی هیشرر، بلدی  ب  مربوط   میمیت

 را منطق  موردنییز اصالکیت  وانستند دول. کمیی.

 عمومی،  وسهع   معیبر  سطیح  برند پیشب  سرع. بی

 و ارزاق واگیهردار، ونتهرل   هی بیمیر  بی شرر، مایرزه

 شهدنی انجهیم  دول. کمیی. بی  نری دیگر بسییر موارد

 در دوره از ایهن پهیش    هی  معهیبر   نویر و  نوی   بود

 ارشهید   نقهش   نداشه.  سهیبق   فهیرس  نقهیط  بیشتر

در  ووکهد  شهررهی   شهرردار   برا  وشور وزارت
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 ارسههیل بههی وشههور وزارت  بههود مفیههد بیشههتر مههوارد

 بههر نوهیرت  مهورد  در ههی شهرردار   به   ههی بخشهنیم  

 و شهرر  زا،  وسهع  بیمهیر   عوامهل  بی اصنیف، مایرزه

 و  اس. بدیری  دادمی مفید رهنمودهی  دیگر موارد

 وهیر  در نی  هییینیرسییی و ناود نق  و عیببی ویر

 هنهوز  فیرس در خرد هی بلدی  درواقا  داش. وجود

 پختگهی  از ا درج  ب   ی گرراندندمی را مراکلی بیید

 ههی بلدیه   آنکه   برا  بود الزم نخس.  برسند ویر در

 وننهد،  ایفهی  محلهی  مردم کییت در مر  نقشی بتوانند

 بهدون  مسهلمی    ونند فراه  را موردنییزشین میلی منیبا

 وماهود   ناود درخشین ویر  انجیم ب  قیدر بلدی  پول،

 منطقه   به   اخت هیص  و بهود  عمهومی  امر میلی منیبا

 شخ هی  قیبلیه.  و مدیریتی  وان امی نداش.، معینی

 بلهد   ههی  برنیم  پیشارد در بلدی  مت دیین و ککیم

 ووکهد  هی بلدی  و  موخو  این  داش. مر  نقشی

 اسه.،  ناهوده  ویهژه  مت د  یی و رخید دارا  عمومی 

 یههی و ویمیههیبی در اشههخیص نقههش شههودمههی سههاب

 ههی  بلدی  اقدامیت  نایشد گیرکش  بلدی  هی نیویمی

  اسهه.  حسههین درخههور برداشههتی زمینهه در  فههیرس

 خهود  مهیفوق  دسهتورات  اجراونندة صرفی آنری  هرکند

 جلهو   زیهید   یکهد   آنهین  اقهدامیت  بهی  امی اند،بوده

 شهد، از  گرفته   مسر  هی بیمیر  از افراد ومیرمرگ

 و شهد، ارزاق  جلهوگیر   هیاز بیمیر  بسییر  شیو 

 و درآمههد ونتههرل  حهه. یکههد   عمههومی خواروبههیر

 استفیدة برا  هیییشد، مکین گرفت آنری  گرانی جلو 

   بدون     و آمد وجود ب  ملی بی  عنوان  ح. علوم،

  بودنهد  راه ابتدا  در هنوز فیرس هی شرردار  شد

 همهوار  کدود   ی مرور و عاور مسیر بی وجود اینک 

  وسهع   وه   ناود قدر ب  هیبلدی  بودج  هنوز گردید

 ویمهل   أمین  ی هنوز  شود دنایل کور جد ب  شررهی

  بهود  مینهده  زیهید   زمهین  فهیرس  شررهی  روشنییی

آنرهی   بهرا   گرفته   نور در بودج  ب   وج  بی هیبلدی 

 ههی بلدیه   مستخدمین  داشتند مخت ر  ادار  دستگیه

 هیبلدی  بیشتر کتی  بودند شمیرانگش. غیلای  و اندک

 در و ناودنههد خههود بههرا  خیصههی سههیختمین دارا 

 به    وجه   بهی   بودند ایجید شده استیجیر  هی مکین

 نهههیکی ، مسهههتخدمین انهههدک، امکینهههیت بودجههه 

 داشهت   بلدیه   وه   بسهییر   وظهیی   و شهمیر انگش.

  زییهر  جره.  نهی وانی  در ههی بلدی  بر  واننمی اس.،

 خهرده  کنهدان  فهیرس  منیکو بیشتر سنتی کررة دادن

  گرف.

 

 منابع
  21ش ، 1344، 42ش   استخر

  1324، 44ش ، 1324 آبین 3 استخر 
 ق 1344، 26ش  استخر 

 -31333سهیو (،  ) اسنید انتشیرنییفت  سیزمین اسهنید ملهی  

242 ،12333- 213 ،223111-312 ،233326-213 ،

6334-312 ،33211-213 ،3261-312 ،211112-

213  

-2323 سهیوم (، ) اسنید سیزمین اسنید ملی واکد فیرس

213-13-13 ،221-213-13، 3336-213-13 ،

1142-213-13 ،4263-213-13 ،6333-213-13 ،

3113-213-13 ،241-213-13 ،14411-213-13 ،

3113-213-13 ،221-213-13 ،3313-213-13 ،

2231-213-13 ،1231-213-13 ،3314-213-13 ،

14324-213 ،16233-213-13 ،1126-213-13 ،

132-213-13 ،333- 213-13 ،12113 ،213-13  

-1322) اصهنیف  و بلهد ،  جهیر   ههی  انجمن از اسنید 

 مختهههیر  رخهههی ووشهههش بههه   (1332) (ش1322
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 و فرهن  وزارت انتشیرات و کیپ سیزمین اصفرینی 

  اسالمی ارشید

 اخاههیر و مقههیالت گ یههدة  (1333) انههور ، امیرهوشههن 

، ش1322-1213 فیرسخلیج دربیرة مر  هی روزنیم 

 اجتمیعی  بهیزبینی سییسی، اقت ید ،  بررسی و مقدم 

 مههدارک و اسههنید کایاههی  مجموعهه  کسههن  نرههییی

 شنیسی ایران فیرس   رران  بنییدخلیج

   21 و 23ش ، 1323، ج  جیم

   رران  محلی هی سیزمین  (1341) خوشاو، یوس دانش

  بیزرگینی مدیری. و ادار  علوم دانشکده

   رهران   ایهران  اجتمیعی  یریخ  (1333) راوند ، مر ضی

  نگیه

 و  حههوالت رونههد بههر گههرر   (1333) رخیسههی، اواههر 

  شیراز   یونون اکتسیبی  از شیراز شرردار   شکیالت

  شیراز شرردار 

  121   ص2  شهمیرة  1   ج1 (  دورة1321)قینون بلدیه   

مشهیهده شهد در وبگهیه     3/11/1236    ویب  یریخ

اینترنتههههههههی مجلههههههههد، آدرس درگههههههههیه   
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 وریود نیکیج غالمحس یمیدفتر ا .(1334منوکرر) ور،یود

  ریوو  رران   1322-1213 ییفسی

 الثینیربیا 21  ش 36 مسلسلش اول     سیلراس. گفتیر

  32ش ق  1342

 

 

 

 

 

 

 

 

  233  ص31ش سوم     سیلگلستین

  4ص   233ش   سیل هفت   گلستین

 جدیهد   مدنی مؤسسیت  یریخ(  2133اردوینی ) محاوبی

   رران  رران  دانشگیه  ایران در

پنج      کیپمن زندگینی شر   (1334) مستوفی، عاداهلل

   رران  زوّار

  23ش هشهت       سیل یریخی مطیلعیت  (1331)میرممتیز 

  11-12 ص

 و ادار   مروه  عهدم  و  مروه    (1312) م هطفی ناو ، 

  خواج  کیپ   سیزمینایران در سییسی

 دربهیرة  پژوهشی»  (1313) دیگران و ن یر ، محمدرخی

 پرلهو   ع هر  در فهیرس  عشییر و ایالت قیپو   خت 

«   هیریخی  اسنید ب  ا کی بی آن میلیی ی پییمدهی  و اول

  23-6   ص14ش   اسنید گنجین 

  (1313) وهش، شهیوا   زکمه.   قهوایی  نورالدین؛نعمتی، 

 بهر  اول پرلهو   دوله.  اقت هید   هی سییس.  أثیر»

 ههی  پهژوهش «  ش1322-1324 بوشهرر  بندر اقت ید

  142-123   ص2 میرةش  4   سیلشنیسیایران

 پیههیم«  کرههران بلدیهه  وظههیی »  (1333) قههیز، مههری نیههل

  1244-1221   ص4 دوم، شمیرة ، دورةبریرستین

 ، سهیل  هیریخی  مطیلعیت  (1333) میرممتیز هی دداش.یی

  221-163   ص1 میرةشدوم، 
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