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 چکیده

شممار سازی برای مكان بهعنادهي و هویت،منشأ مانهایشها با نگرش به مجموعه باورها و كنشانسان

سمازی گيمری و تيممي شان برای زیسمتگا  ومود تيممي های مكانيروند و با توجه به وابستگيمي

د با هویمت و هاست كه در پيوننمودی از این تيمي  ،مكاني -عنوان كنشي سياسيدهي بهكنند.رأیمي

گویای آن است كه بين تعلق  ،اس فروملي در كشورمانيتجربه انتخابات در مقاست. تعلق مكاني افراد 

 ،همای انتخابيمهدر بسمياری از ووز آراء زادگماهي مكاني افراد و سوگيری آراء نامزدها در قالب مفهوم 

ای نياز آن به روش كتابخانهها و اطلاعات( مورد)داد واضر كه دروندادهای ةمقالهمبستگي برقرار است. 

تحليلي دارد و بر این فرضيه استوار است كه توزیم  فامایي  -ماهيتي توصيفي  ؛گردآوری شد  است

دژ و تكممای تممابعي از هویممت و تعلممق مكمماني)آراء رأی در ومموز  انتخابيممه ميانممدوآی، شمماهين

شدن از شور انقلابي با دور ان است. نتيجه پژوهش نشان داد كه توزی  فاایي رأیدهندگزادگاهي(رأی

و شممار دارنمدگان ومق رأی  ، همماوردی مكمانيمكماني تمابعي از هویمت ا.،نخست نظمام ..ا. ةده

ء اپراكنش فاایي آر راست.بدین معنا كه هویت مكاني ددهند  این ووز  انتخابيه های تشكيلشهرستان

تكای( مؤثر بود   و دژآراء زادگاهي نامزدهای انتخاباتي ووز  انتخابيه )مياندوآی،شاهين هدهي بجهتو 

 است.

جغرافيای انتخابات، هویت مكاني، توزی  فامایي رأی و وموز  انتخابيمه ميانمدوآی،  واژگان کلیدی:

 دژ و تكای.شاهين
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 نظری و توجیهی مقدمه

عمد كالبمدی و عي، سياسمي و اقتيمادی اسمت كمه دو بُمفهومي درآميخته با فرایندهای اجتما 8مكان

عمد كماركردی آن در پایه اسمت و بُپایه و طبيعتعد كالبدی آن ناظر بر عناصر عيني انسانكاركردی دارد. بُ

پيوند بما كاربسمت ایمن عناصمر در الگموی معيشمت و جهمان زیسمت  سماكنان اسمت. همماهنگي ایمن 

هما را فمراه  ها و تعاملات اجتمماعي آنپيدایش و ماندگاری زیست پایدار انسان ةزمين ،)عناصر(هایهسازما

 گویمای آن،هایافتهند.اشتهتلف نمودهای گوناگون و متنوعي داهای مخشد  در مكان. عناصر یاد  استدرك

در  دهميرأید. انشتهبنيادی دا ينقش ،هادهي به كنش و منش انسانهای مكاني در جهتكه هویت ندسته

و ادراک برآیند برداشمت  ،عنوان نماد مشاركت شهروندان در امور اجتماعي و زیستگاهيانتخابات بهقالب 

مدت مناف  و ميالح آنها دهندگان از وضعيت موجود و رودادهایي است كه در كوتا  یا بلندرأیمحيطي 

همای سياسمي یما نامزدهمای با جریمان دهندگانرأیكه به هر ميزان  دهندنشان ميها كند. یافتهرا متأثر مي

به آنها وواهند داشت. بنا به انتخاباتي همانندی هویتي بيشتری داشته باشند به همان نسبت گرایش بيشتری 

پيوند سرراستي برقرار است.  ،عد مسافت و كاهش رأی و برعكسميان بُ« تأثير دوستان و همسایگان»اصل

آن  ، دررو دارنمدووردهای رودرمقياس كه شهروندان تماس و بر های انتخابيه كوچکرو، در ووز از این

امكان كاميابي نامزدهای برواسمته  ،بيشتر استدر آن های جمعيتي كه شمار جمعيت دست مراكز و كانون

های انتخاباتي كمه فرهنم  آن دسته از ووز  در نمایند  مجلس بالاتر است. در كشور ما نيز عنوانبهاز آنها 

فرایند و نتيجه انتخابات از چنين روندهایي پيمروی  ،مناسبات شهروندان و كارگزارن واك  استسنتي بر 

كند. بازتای فاایي چنين فرهن  سياسي در قالمب تجمم  آراء در مراكمز جمعيتمي هویداسمت و آن مي

رواسته از دهي به نتيجه انتخابات دارند؛ بدر جهت ایكنند نقش تعيين ،مراكزی كه جمعيت بيشتری دارند

ويزنمد. ميانتخابيه بر ةعمدتاً از شهرهای پرجمعيت ووز ،چنين فرهن  سياسي است كه برگزیدگان مردم

های برواسته از پيوند نزدیكي وجود دارد. تحليل داد  ،رو، بين هویت مكاني و پراكنش فاائي رأیاز این

دژ و تكمای از توابم  اسمتان شماهيند  دور  انتخابات مجلس شورای اسلامي وموز  انتخابيمه مياندوآی،

تر،امكمان موفقيمت هایي است كه نامزدهای برواسته از شهرهای پُرجمعيتغربي از جمله ووز آذربایجان

این فرضيه استوار است كه توزی  فاایي رأی  بر رو دارند. متن پيشنمایند  ووز  انتخابيه  عنوانبهبيشتری 

 ةهای پرجميعمت وموزویژ  در شمهردهندگان بهیت وتعلق مكاني رأیتابعي از هو ،انتخابيه ةدر این ووز

                                                             
1. Location 
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را پراكنش فاایي رأی  دهندگان بربر آن است كه بازتای تعلق مكاني رأیرو،پژوهش پيشانتخابيه است. 

دور  انتخابات مجلمس  87طي ،دژ و تكایی، شاهينآهای مياندوشهرستان دهندگانرأیرفتار سياسي در 

 .نمایدبررسي و واكاوی ، انتخابيه ةشورای اسلامي در این ووز

 تحقیقروش. 1

 داردتوصميفي م تحليلمي  واك  بر متن ماهيت شناسيروش از نوع كاربردی است و پژوهش  واضر

اسناد  اینترنت و ،اتنشری )كتب، ایه روش كتابخانهتحقيق نيز باطلاعات( موردنياز  و هادادهای)داد درون

دژ و شماهين ميانمدوآی، انتخابيمه ةهای ووزو فرمانداری شهرستان آذربایجان غربي موجود در استانداری

 .( گردآوری شد  استتكای

 بنیادهای نظری و مفهومی. 2

 جغرافیای انتخابات. 1. 2

و  رنمديبمر انتخابمات بمه ومود نگ يمبتنم کيدموكرات یيمايكه س ياسيس یهااندک شمار هستند نظام

هر  و های مختلفي داردعنوان یكي از بنيادهای دموكراسي، سویهانتخاباتبه. ندانند يوود را مردم تيمشروع

در ایمن ميمان،  .شمته اسمتهای علوم انسماني قمرار دادر كانون پژوهش یكي از رشته هاسویهیک از این 

ای بميش از یمک صمد همای جغرافيمای سياسمي بما پيشمينهیكمي از گرایش عنوانبهجغرافيای انتخابات 

همای انتخابيمه، ادراک ( به مطالعه ابعاد جغرافيایي انتخابات مانند پراكنش فامایي آراء، ووضمه8389سال)

انتخابات با پخش  یايو گسترش جغراف شیدايپ طي این باز  زمانيو  دهندگان و غير  پرداوتهمحيطي رأی

 ،يو فروملم يملم اسيمدر مق انتخابمات یبرگزار .داشته است يكینزد ونديپ ،یكرو اسيدر مق يدموكراس

  یمتوز یجسمتارها یآن، به واكاو اديكه بر بن دهديقرار م ياسيس دانانيجغراف یفرارو یيهاافتهیها و داد 

انتخابات در  یاي. جغرافپردازنديم ياسيس یهاانیافراد، اوزای و جر یآوریرأ گا یپا نييو تب یرأ یيفاا

هش بسمياری از و، كانون پژانيم نیداشته است. در ا یاكنند ر يرشد و ،رياو ةچند ده يط ،یعد كاربردبُ

گمان، ي. بتاسبودهمتمركز آراء  یياو پراكنش فا یواكاوپژوهشگران و پيشگامان جغرافيای انتخابات بر 

كننمدگان انتخابمات، و برگزار دهنمدگانیرأ يطيادراک مح بررسيازمندين ،پراكنش آراء يو بررس یواكاو

بر بنياد . شونديبرگرداند  م يكرس است كه در قالب آن آراء به يمناسبات و ساوتار قدرت و نظام انتخابات

جغرافيای سياسي در قالب كنش متقابل مناسمبات  از جغرافيای انتخابات در جایگا  گرایشي،چنين نگرشي
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( و نظام انتخاباتي با قلمرو جغرافيایي)ووز  انتخابماتي گرانكنشقدرت)همزیستي، هماوردی و كشمكش 

 & Kaviani Rad)پممردازدبممه مطالعممه الگمموی توزیمم  فاممائي آراء مممي ،در مقيمماس ملممي و فروملممي(

Gharabeyghi,2017:262). همای یمدر كمانون پمژوهشرأ یيفاما یالگمو یواكماو، بر بنياد این تعریف

 ،یاقتياد محيطي، یندهایگوا  بر عملكرد فرا ،یيفاا یجستار الگوجغرافيای انتخابات قرار داشته است. 

 يو وتم يفلسف دگا ید ،ياجتماع -یبا نظام اقتياد ونديشدت در پبه ،رونیاست. از ا ياسيو س ياجتماع

و تنموع  يگونماگون ،نمواويشمرد  در . از آنجا كه موارد بردهندگان استبر ذهنيت رأیواك   ينيبجهان

 نمدیبرآ ،انتخابمات جهينترو، از اینوجود دارد.  آراء یيفاا یدر الگوها یادیز يدارند، پراكنش و گوناگون

 ینمدهایشمهروندان از فرا يطميو ادراک مح ياسميو س یاقتياد ،يمتعدد اجتماع یندهایفرا يدگيتندره 

و  ياسميس جینتما نیمدانستن آنچمه كمه در پمس  ا ،انتخابات یايجغراف ليرو، در تحلنیاز ا .شد  استادی

 يانتخابات بدون آگاه یايجغراف ةاست و مطالع ریزناپذیگر یامر داشته،وجود  جینتا نیاز ا شيپ یندهایفرا

 شممود،يكممه در آن انتخابممات برگممزار ممم یمميقلمرو فرهنگممي و ياجتممماع یهمماو شناسممه هممايژگممیاز و

 (Kaviani Rad & Gharabeyghi,2017:256)معناستيب

 هویت مکانی. 2. 2

مجموعه ويوصياتي است كمه فمرد یما شميء را از دیمد تعلمق بمه گمرو  یما نموع تبيمين  ،8هویت

هما، آثمار ممادی، زیسمتي و فرهنگمي نممود ای از نشانهه در قالب مجموعهك(Ebadiyan,2004:73)كندمي

شمود؛ گرچمه محتموا و فرهنگي از فرهن  دیگر مي، موجب شناسایي فرد از فرد، گرو  از گرو  و بدیامي

عنوان بخشي (. مكان بهMoharami,2004:67مظروف این ظرف به فراوور جوام  مختلف، متفاوت است)

ای است كمه در روابما اجتمماعي و شد ه صورت یک دستگا  و مجموعه محدوداز فاای جغرافيایي، ب

هویت گانه ها و معاني، ابعاد سهت كالبدی، فعاليتمشخيا.(Shakooee,2004:287)آیدهویت به وجود مي

مكان،كانون عل  جغرافيا و هویت، تجلي .(Taban & pashtounizadeh,2002:12)دهندمكاني را شكل مي

هایشمان، منشمأ معنمادهي و ها و كمنشها با توجه به مجموعه باورها، اندیشهفرهن  در مكان است. انسان

تمابعي  ،هویت هر مكاني.Kaviani Rad and Azizi,2011:174))روندشمار ميسازی برای مكان به هویت

بر اساس  (.Hafeznia&Kaviani Rad, 2015:204)كر ، كاركردها و نمادهای آن استهای زیستمایهاز بن

وتاری است های مكاني و الگوهای رفتاری آموها، شناسهمتغير تاب ، مجموعه ویژگي عنوانبهاین، هویت 

                                                             
1. Identity 
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 Kaviani))كنمدهمای دیگمر متممایز مميواسطه آنها، فرد، مكمان و گمرو  ومود را از مكمان و گرو هكه ب

Rad,2010:19 .نخست، فرد محيا را شناسایي  ةدر پيدایش هویت مكاني دو مروله وجود دارد: در مرول

گيمرد و مميفرآیند پيوند رواني بما مكمان صمورت ، دوم ةشود؛ در مرولكند كه هویت مكان ناميد  ميمي

اساسمي دارد.  ينقشم،مكاني یمابيیابد. هویت مكاني در ولق وس مكمانشكل هویت مكاني تداوم ميبه

وس مكان به معنای ادراک ذهني مردم از محيا و اوساسات كمابيش آگاهانه آنها از محيا وود است كه 

فرد با زمينه معنایي محيا طوری كه فه  و اوساس دهد، بهي دروني با محيا قرار ميشخص را در ارتباط

همای وسمي و موجب تبدیل یک فاا به مكماني بما ویژگمي ،شود. این وسیابد و یكپارچه ميپيوند مي

شود. وس مكان افزون بر اینكه موجب اوساس آرامش از یک محميا رفتاری ویژ  برای افراد واص مي

نگمي جامعمه در یمک مكمان مشمخص نظر مردم، روابا اجتماعي و فرهشود از مفاهي  فرهنگي موردمي

شود. با این وال، وس ميكند و باعث یادآوری تجاری گذشته و دستيابي به هویت برای افراد ومایت مي

فمرد  ؛آیمدبلكه از تعامل انسان با مكمان زنمدگي روزممر  پدیمد ممي ،ای نيستشد پيش تعييناز مكان امر 

چگونگي پاسمخ او بمه محميا را  ،د.همين تيوراتدهای از تيورات قبلي وود را به محيا ميمجموعه

ایمن پاسمخ بمه محميا را از طریمق شمركت در انتخابمات نشمان  ،فمرد ،كنمد و در اكرمر مواقم تعيين مي

ارتبما  بما مكمان  ةواسطاوساسي در فرد یا جم  است كه به ،هویت مكاني (.Falahat,2006:63)دهدمي

اجتماع مطرح است.  -ت فرد بخشي از هوی عنوانبهو ( Ghasemi Esfahani,2004:74)شودبرانگيخته مي

فقما برگرفتمه از رفتارهمای غریمزی نيسمت؛ بلكمه  ،ویژ  فرایند سازگاری آنرو، ادراک هر فاا بهاز این

و تعهد و مسمووليت برواسمته از هویمت  (Pakzad,1996:104)باشدميهای فرهنگي نيز برواسته از زمينه

 (.kaviani Radand gharebaygi,2016:276)كندپویندگي و پایداری اجتماع را فراه  مي ةزمين ،مكاني

 توزیع فضایی رأی. 3. 2

های انساني و طبيعي و تعاملات فاایي آنها وجود ها، و درونمایهتنوع و تكرر بسياری در پيدایش مكان

همای ها در سطح زمين یكي از دیرپاترین سنتتوزی  فاایي پدید  ةهایي، مطالعدارد. بر بنياد چنين شناسه

های موجود گویمای آن اسمت كمه توزیم  فامایي بسمياری از پژوهشي علوم جغرافيایي بود  است. یافته

ها روی سطح زمين از الگوهمای های مختلف،متفاوت است. به دیگر سخن، توزی  پدید ها در مكانپدید 

هما، جغرافيمدانان در پمي یمافتن عل  توزی  فاایي پدید  وانعنبهكند. در سنت جغرافيا واصي تبعيت مي
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ناظر بر وجود چيزهایي است كه « 8توزی  یا پراكنش»توضيحي برای این الگوها هستند. در این سنت، واژ  

همای انسماني و اند. فه  الگوهای توزی  برای شناوت عواممل و زمينمهدر یک منطقه پراكند  یا چيد  شد 

كوشمند چرایمي و چگمونگي ایمن دانان مميها،مه  است. جغرافيپراكنش و چينش پدید طبيعي  مؤثر در 

هما اسمتوار اسمت و الگوهای توزی  فاایي را بيابند. به دیگر سخن، بنياد جغرافيا بر تنموع و تكرمر پدیمد 

توزیم   ها را بيابد. بر بنياد رویكمرد سمنتجغرافيدان در پي آن است كه الگوی فاایي واك  بر این پدید 

 ،هایي هستند كه اصل تنوع و تكرر را دروموز  اندیشمه و مطالبمهها، نظامترین وكومتفاایي،جغرافيایي

همای زیسمتي،فرهنگي و پذیرفته باشند. در چهارچوی نظام دموكراتيک، شهروندان جمدای از نماهمگوني

كنند و در تغيير و اركت ميگيری و اجرا مشهای مشخص در فرایند تيمي از رهگذر نهادها و رویه ،مكاني

تمر وواهمد تمر، جغرافيمایيرو، هر انداز  وكومت دمكراتيمکآفرینند. از اینوت واكمه نقش ميتداوم هي

عنير بنيمادی انتخابمات، بازتمابي از  عنوانبهرأی  ة. پدید(kaviani Radand gharebaygi,2016:52-3)بود

 -دهندگان از مناف  وود و ساوتارهای موجود است. سماكنان همر قلممرو جغرافيمایيادراک محيطي رأی

های محيطي متفاوت ،الگوهای توزی  فاایي ناهمگوني از پمراكنش آراء بمه نممایش سياسي به تب  ادراک

 kaviani)های جغرافيای انتخابات قرار داردون پژوهشگذارند. كاوش دربار  توزی  فاایي رأی در كانمي

Rad,2013:45 .)دهندگان از دیرپاترین موضموعات پژوهشمي بررسي تأثير عوامل جغرافيایي بر رفتار رأی

توان به تأثير دوستان و همسمایگان و مبحمث جغرافيدانان سياسي بود  است. از جمله این موضوعات مي

دهد كه مردم عمدتاً اند و نشان ميدهندگان اثرگذار بود این عوامل بر رفتار رأی زادبوم و زادگا  اشار  كرد.

نوعي با آنهما اوسماس هماننمدی و قرابمت محلمي به آن شمار از نامزدهای انتخاباتي گرایش دارند كه به 

واور آنها است ها در نواوي كه واستگا  یا كانون رو، غالباً نامزدها، اوزای و گرو بيشتری دارند. از این

جغرافيمای  ة. تماثير همسمایگي در وموز(Galaher and others,2012:6)آورنمددسمت ممينتایج بهتری به

كند و بر این انگار  استوار دهندگان را بررسي ميهای جغرافيایي بر رفتار رایانتخابات پيامد عوامل و زمينه

ه همای بمر اسماس ویژگمي و شناسم ،راست كه ساكنان یک محدود  سكونتگاهي عموما هماننمد یكمدیگ

نماینمد، رای مميآنان اوساس همانندی ممي شان، به فرد و یا جریاني كه بااجتماعي، اقتيادی و فرهنگي

ناظر بر مقياس آراء پارلماني یا مجلمس  ،زادگاهي ء. در این ميان، آرا(kaviani Rad,waissy,2009:1)دهند

                                                             
1. Distribution or Dispersion 



         43...                                      در ووز  یرأ یيفاا  یبر توز يمكان تیهو ريتأث                               سال چهارم          

 

دهندگان در شوند كه رویكرد محلي رأیمقياسي تعریف ميهایي كوچک است كه سراسر كشور به ووز 

 كنند  دارد.های سياسي نقش تعيينپيروزی یا شكست نامزدها و جریان

 پژوهششناسی محیط. 3

موقعيت جغرافيایي وود، كه برواسته از نواوي فرهنگي است ایران كشوری متشكل از نواوي و ورد 

.در یابمدتداوم ميكه در مقياس وردتر نيز . تنوعي بود  است ينيسرزم پذیرای تنوع فرهنگي و ،طي تاریخ

اش نمودی از در شمال باوتری ایران با نگرش تنوع جغرافيایي و فرهنگي غربياستان آذربایجان ،این ميان

چنين وضعيتي است. این استان از شمال به جمهوری آذربایجان و تركيه، از باوتر به كشمورهای تركيمه و 

عراق، از واور به استان آذربایجان شرقي و استان زنجان و از جنوی به استان كردستان محدود است. بمر 

 كشمور ازجمعيمت درصمد 1/8نزدیک به ،نفر 9146183برابر  يجمعيتبا  استان8936سال سرشماری بنياد

آن  .رونمدممي شممار بمه استان این جميتي عمد  هایازگرو  كردهاوها آذری. (www.amar.org.ir)است

بخمش در كردهما د.هستن زبان ردكُ سنت  اهلهمسایه است كردستان  كه با استان استان جمعيت از بخش

 نيمزدر بخشمي و اروميمه دریاچمه پيراممون هایدشت در آذری هایترک و جنوبي و باوتری مرتف  های

هستند. بر این پایمه، اسمتان آذربایجمان غربمي از دیمدگا   كناس استان، واوری وجنوی شمال هایدشت

 از تحولات از بسياری در فرهنگي تنوع موضوع، این به بانگرشسرزميني و فرهنگي استان متنوعي است. 

. اسمتبمود  ثرممؤ نيمز انتخابمات نتمایج در و داشمته بسمياری تمأثير انتخابمات و دهميرأی الگوی جمله

 كشموری تقسميمات ه از دیمدگا انتخابيم ةووز یک قالب در تكای و دژينشاه مياندوآی، هایشهرستان

 شهرسمتان فقما انتخابيمه ةوموز این در كه هستند آن گویای ،هایافته. روندشمارمي به استان زیرمجموعه

 .هستند تسنن كُرد و شيعه ترک ازجمعيت ایآميز  ،دیگر شهرستان دو و است (تُرک)قوميتيتک مياندوآی

و این تركيمب در شهرسمتان تكمای  %07رک و تُ %97رد دژ نسبت تركيب جمعيت كُشاهين شهرستان در

 بازتمایپژوهش واضر بمرآن اسمت كمه (. ShahinDezh County Governor, 2020) است %46و  96%

 دور  تا دور  ده  انتخابات يننخستبر توزی  فاایي رأی را از  دهندگانرأی(زباني و مذهبي)هویت مكاني

 .دكن مجلس شورای اسلامي بررسي
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 (Authors)موقعیت حوزه انتخابیه. 1نقشه 

 پژوهشهای یافته. 4

 دژ و تکاب(های انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه)میاندوآب، شاهینبررسی دوره. 1. 4

 كمه از اسمتانداری یيهاو یافتمه همادور  انتخابات مجلس شورای اسملامي بمه اسمتناد داد  د در ادامه 

دژ و تكمای ووز  انتخابيه مياندوآی، شاهينهای های شهرستانفرمانداری و بخشداری غربي وآذربایجان

 شود.مي و واكاوی بررسي  تهيه شد

 ین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیتنخس. 1. 1. 4

برگمزار  81/88/8961تماریخغربي،نخستين دور  انتخابات مجلمس دربر پایه آمار استانداری آذربایجان

دنمد. برابمر آمبمه شممار مميشهرستان مياندوآی جزو دژ و تكای هنوز شهرهای شاهين ر این دور .دشد

شهر مياندوآی و  ،بود كه از این تعدادتن111363كل جمعيت شهرستان مياندوآی ، 8966سرشماری سال 

برابر و بخش تكای جمعيتي  تن 41841دژ ، بخش شاهينتن 811039 نزدیک بهجمعيتي  های آن،بخش

 ة، نتيجمبمود 00171و آراء ممأووذ   880رأی برابمر شمار شعب اومذدر این دورهكه .داشتندتن  61771

ای در تاریخ دور ميان ةشد. مرول اعلام باطل،اوایل انقلای برواسته از وضعيت بنا به دلایل امنيتي انتخابات

هيچ یک از نامزدها نتوانستند بيشمينه آراء ،وذ آراء مأو07340 اوذ رأی و هشعب 819با تعداد  11/76/8947

محممدعلي  ،كشيد  شد. در این مرولمه 87/70/8947را به دست آورند و انتخابات به دور دوم در تاریخ 
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ين دور  مجلس نخستعنوان نمایند  به به ،آراء %18و محسن راثي از مياندوآی با %61وسروی از تكای با 

وضعيت  به نگرشدر این دور  با (.Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2)ا  یافتنداسلامي ر شورای

هماوردی مكماني ،اوایل انقلای و اینكه هنوز شهرهای شاهين دژ و تكای جزء شهرستان مياندوآی بودند

شمور انقلمابي تابعي از وزن جمعيتمي شمهرها نبمود و  ،انتخای نمایندگان و نمود چنداني نداشت ،شهرها

 بود.  ردهندگان چيبرواسته از تغيير نظام بر تعلق مكاني رأی
 

 دژ و تکاب()شاهینمیاندوآبحوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی نخست انتخابات دوره  .1جدول 
 1311تعداد جمعیت در سرشماری  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دورهنخست ردیف

 نفر 61771بخش تكای  %61 تكای 91316 محمدعلي وسروی 8

 نفر 811039آی وشهرستان مياند %18 مياندوآی 98841 محسن راثي 1

 نفر 61771بخش تكای  %98 تكای 19163 محد فياي زرنق 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2)منب :
 

 دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی .2. 1. 4

در ایمن دور  نيمز هنموز شمهرهای  برگزار شمد. 14/78/8949انتخابات مجلس در تاریخ دومين دور  

كمل جمعيمت  8966دند. برابر سرشماری سال آممي شماربهشهرستان مياندوآی  جزءشاهين دژ و تكای 

های آن جمعيتمي در ومدود شهر مياندوآی و بخش ،بود كه از این تعداد تن111363شهرستان مياندوآی 

شمار شعب اوذ رأی ایمن .داشتندجمعيت 61771و بخش تكای تن41841دژ ، بخش شاهينتن811039

و فریدون  %46محسن راثي از مياندوآی با  ،بود. در این دور رأی 871901و آراء مأووذ  شعبه  811دور 

ا  عنوان نمایند  بمه دوممين دور  مجلمس شمورای اسملامي ربه ،آراء مأووذ  %61دژ باز شاهيننيا اسليمي

دور هاین دور  هنوز ب ها، جهت گيری آراءبر بنياد یافته .(Letter Month, Eleventh YearNikkhah:2)یافتند

با  .متفاوت به مجلس را  یافتند شهر دو از دو نمایند  است در نتيجه قومي و زباني گرایش های مكاني،از 

  .ستمعناداری، بالانمایند  متولد شهر مياندوآی با فاصله  درصد آرای این وال،
 

 دژ و تکاب(انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه)میاندوآب، شاهین. 2 جدول
 1311تعداد جمعیت در سرشماری  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره دوم ردیف

 نفر 111363آی وشهرستان مياند %46 مياندوآی 08116 محسن راثي 8

 نفر 41841بخش شاهين دژ  %61 دژشاهين 61071 نياسليميفریدون  1
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 1311تعداد جمعیت در سرشماری  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره دوم ردیف

 نفر 61771بخش تكای  %16 تكای 10117 محمدعلي وسروی 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2)منب : 
 

 سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. 3. 1. 4

همای هنوز ه  بخش در این دور  برگزار شد. 8940 83/8سومين دور  انتخابات مجلس نيز در تاریخ 

كل جمعيمت شهرسمتان ، 8946شماری سال ند. برابر سرهستشهرستان مياندوآی  جزءدژ و تكای شاهين

 834697جمعيتي نزدیمک بمههای آن شهر مياندوآی و بخش ر،اشم بود كه از این تن 973104مياندوآی 

شمار شعب اوذ رأی در این جمعيت داشتند.  تن 93669ی و بخش تكا تن 09934دژ ، بخش شاهينتن

بود. این دور  ه  از نظمر تعمداد شمعب و هم  از نظمر آراء رأی  810143و آراء مأووذ  شعبه  811دور  

 های پيشين داشت كه یكي از دلایل اصلي آن بالا بودن نرخ رشدنسبت به دور  درووریافزایش  ،مأووذ 

بمود. در ایمن  تبعيت از نرخ رشد جمعيت كشور در ایمن دهمه انتخابيه به ةجمعيت در كل شهرهای ووز

بيشمينه آراء را بمه دسمت  ،آراء ممأووذ  %91و اسدالله تاب  با  %90دژ با وسينعلي ضيایي از شاهين ،دور 

 LetterMonth, Eleventh:2)عنوان نمایند  به سومين دور  مجلس شورای اسملامي را  یافتنمدآوردند و به

YearNikkhah)بمه دور و برواسته از تداوم شور انقلابي ،دهندگان این ووز رأیكه دهندها نشان ميافته. ی

بمار تفماوت چنمداني در آراء ایمن اما ،اندبه دو نمایند  از دو شهر متفاوت رأی داد دوبار   ،از تعلق مكاني

كنند  داوطلبان شركتبروي از آوری نامشخييت و با این وال،  شود.دست آورد  نمایندگان دید  نميهب

 د.وبتأثيرنبي پيروزی در انتخاباتدر دژ و تكای در انتخابات از شهرهای شاهين
 

 دژ و تکاب(انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین. 3جدول 
 1331تعداد جمعیت در سرشماری  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره سوم ردیف

 نفر 09934بخش شاهين دژ  %90 دژشاهين 10611 وسينعلي ضيائي 8

 نفر 111363آی وشهرستان مياند %91 مياندوآی 19101 اسدالله تاب  1

 نفر 111363آی وشهرستان مياند %14 مياندوآی 99181 عباسعلي آزادی 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2)منب : 
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 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیچهارمین . 4. 1. 4

والي برگزار شد كه باز ه  شمار شمعب در 8908/ 78/ 18ت مجلس در تاریخ چهارمين دور  انتخابا

عنموان ههای شاهين دژ و تكای از شهرستان مياندوآی جدا و هریک بمدر این دور  بخش افزایش یافت.

شهرستان مياندوآی ، 8907ر آمار غيررسمي سال. برابدر جغرافيای سياسي استان ظاهر شدندیک شهرستان 

 جمعيتداشمتند؛نفمر  68678نفر و شهرستان تكای نيز  11911دژ ، جمعيت شهرستان شاهيننفر 171469

نسمبت بمه دور  پميش  818316رسميد امما آراء ممأووذ  بما شمعبه  811به 811تعداد شعب اوذ رأی از 

بيشينه آراء را بمه دسمت آورد و  از نامزدها توانستنخست فقا یكي  ةدر مرول ،فروكاست. در این دور 

و جلال رسولي  %19كشيد  شد. در این مروله محسن راثي  8908/ 71/ 81انتخابات به دور دوم در تاریخ 

ور  عنموان نماینمد  بمه چهمارمين ددوآی وائز اكرریت آراء شدند و بمههر دو از ميان ،آراء مأووذ  %10با 

در ایمن  هابر بنيماد یافتمه .(Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3)دیافتنمجلس شورای اسلامي را  

در تقسميمات او  ی جمددژ و تكای از شهرستان مياندوآهين، شهرهای شاگذشتههای دور  برولاف دور 

ازایمن . پمس این ووز  انتخابيه مطمرح شمدندووز  فرعي های شهرستان یكي از عنوانهریک بهكشوری 

هر دو نفر نمایندگان منتخب ووز  از شمهر ميانمدوآی  در جغرافيای سياسي این ووز  انتخابيه،دگرگوني 

 دهندگاندر هماوردی بما دیگمرگویای تأثير وزن بالای جمعيت و تعلق مكاني رأیكه  برواستند. رودادی

 د.روهای نوپدید به شمار ميشهرستان
 

 دژ و تکاب(حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهینانتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی  .4جدول 
 1331تعداد جمعیت در سال  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره چهارم ردیف

 نفر 171469آی وشهرستان مياند  %19 مياندوآی 69641 محسن راثي 8

 نفر 171469آی وشهرستان مياند  %10 مياندوآی 91361 جلال رسولي 1

 نفر 11911شهرستان شاهين دژ  %11 دژشاهين 13068 نياسليميفریدون  9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3)منب : 
 

 پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. 1. 1. 4

این دور  نيز بر شممار شمعب  .برگزار شد 8901/ 81/ 81پنجمين دور  انتخابات مجلس كه در تاریخ 

نفر،  171469بود كه در آن شهرستان مياندوآی  8907آمار غيررسمي سال یهاپ دور  نيز براین  افزود  شد.

تعداد شمعب اومذ رأی از  جمعيت داشتند. 68678نفر و شهرستان تكای نيز 11911دژ شهرستان شاهين
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انتخابمات ایمن دور  بمه دليمل تخلفمات  اممارسميد. رأی  831161و آراء مأووذ  نيز به شعبه  117به 811

نخسمت  ةای كشيد. مرولمياندور  ةمرولانتخابات به از این رو، د.رد شانتخاباتي از سوی شورای نگهبان 

آراء مأووذ  برگمزار شمد. درایمن  847831اوذ رأی و  هشعب 117با  8906/ 88/ 83ای در تاریخدور ميان

یمابي بيشينه آراء را كسب كنند و انتخابات برای تعيين دو نفر برای را  نامزدهای انتخاباتي نتوانستند ،مروله

نيما از فریمدون سمليمي ،كشيد. در این مروله 71/79/8904ای در تاریخ دور به مجلس به مروله دوم ميان

وان عنووذ  وائز اكرریت آراء شدند و بهآراء مأ%11نيا از مياندوآی با و جهانبخش محبي %11دژ با شاهين

. (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3)نمایند  به پنجمين دور  مجلس شورای اسملامي را  یافتنمد

گرفته مربو  به یكمي از داوطلبمان تخلف صورتمجلس،  ةت این دوردر دور اول انتخابا بر پایه یافته ها

 انجاميمد.ها ریزش رأی مياندوآبيبه دهي به كاندیدای این شهر تأثير منفي گذاشت و ميزان رأیيبرمياندوآب

 دژ در دور دوم راهي مجلس شد.ند  اهل شاهينیی كه نماانهوگهب
 

 انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین دژ و تکاب(. 1جدول 
 1331تعداد جمعیت در سال  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره پنجم ردیف

 نفر 11911شهرستان شاهين دژ  %11 دژشاهين 01911 نيافریدون سليمي 8

 نفر 171469آی وشهرستان مياند  %11 مياندوآی 06111 نياجهانبخش محبي 1

 نفر 171469آی وشهرستان مياند  %18 مياندوآی 09986 زاد اسكندر وسين 9

 (Letter Month, Eleventh YearNikkhah:3)منب : 
 

 ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. 3. 1. 4

، 8906برابمر سرشمماری سمال  برگمزار شمد. 8901/ 13/88تاریخ در ششمين دور  انتخابات مجلس 

نفر و شهرستان تكمای  871631دژ نفر، جمعيت شهرستان شاهين 173117جمعيت شهرستان مياندوآی 

بازه  بر تعداد شعب و آراء مأووذ  افزود  شد.شمار شعب اوذ رأی در این دور   د. دراین دور بو11378

نخست نتوانستند  ةهيچ یک از نامزدها در مرول ،بود. در این دور رأی  833911و آراء مأووذ  شعبه  191

دوم كشميد كمه در تماریخ  ةوائز اكرریت آراء شوند و انتخابمات بمرای تعيمين دو نفمر اصملي بمه مرولم

آراء %91نيا بما و جهانبخش محبي %93زاد  با شهباز وسين ،برگزار شد. در پایان این مروله 84/71/8903

عنوان نمایند  به ششممين دور  مجلمس شمورای دوآی وائز اكرریت آراء شدند و بهمأووذ  هر دو از ميان

بماز هم  دو  ،در این دور  ها،بر بنياد یافته (.Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4)اسلامي را  یافتند
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سمه شهرسمتان ایمن  هماوردیو  تعلق مكانيگویای كه  ایانتخای شدند. نتيجهنمایند  از شهر مياندوآی 

 پيمروزی دهندگانبهرأی در این ميان وزن بالای جمعيتي شهر مياندوآی و تعلق مكاني است.ووز  انتخابيه 

 انجاميد.این شهر نامزدهای انتخاباتي 
 

 دژ و تکاب(انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین .3جدول 

 1331 رشماریتعداد جمعیت در س درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره ششم ردیف

 نفر 173117آی وشهرستان مياند %93 مياندوآی 10118 شهباز وسين زاد  8

 نفر 173117آی وشهرستان مياند %91 مياندوآی 18173 نياجهانبخش محبي 1

 نفر 871631شهرستان شاهين دژ  %98 دژشاهين 97193 نيافریدون سليمي 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4)منب : 
 

 هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.3. 1. 4

سرشماری سمال ، برابر این دور در برگزار شد.  78/81/8911هفتمين دور  انتخابات مجلس در تاریخ

نفر و شهرسمتان تكمای  871631نفر، شهرستان شاهين دژ  173117جمعيت شهرستان مياندوآی ، 8906

در  ،بود.در این دور رأی  866906و آراء مأووذ  شعبه  101شمار شعب اوذ رأی در این دور د. بو11378

ومائز اكرریمت آراء شمود و انتخابمات بمه  ز نامزدهای انتخابات مجلس توانستیكي ا ،تنهانخست ةمرول

كشيد. در این مروله نيز نمایند  بعدی مشمخص شمد و بمدین ترتيمب  81/71/8919دوم در تاریخ ةمرول

هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء  ،آراء مأووذ  %14و اسدالله تاب  با  %13نيا با آقایان جهانبخش محبي

 LetterMonth, Eleventh:4)دور  مجلس شمورای اسملامي را  یافتنمد نمایند  به هفتمين عنوانبهشدند و 

YearNikkhah).وزن بالای جمعيتي و وس تعلق مكماني پيشينمانند دور  نيز هاین دور   ها،بر پایه یافته ،

 .انجاميداین شهر مجدد نامزدهای انتخاباتي انتخای  به شهر مياندوآی باعثدهندگان رأی
 

 دوره هفتم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین دژ و تکاب(انتخابات . 3جدول 
 1331 رشماریتعداد جمعیت در س درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره هفتم ردیف

 نفر 173117آی وشهرستان مياند %13 مياندوآی 16118 نياجهانبخش محبي 8

 نفر 173117آی وشهرستان مياند %14 مياندوآی 18474 اسدالله تاب  1

 نفر 871631شهرستان شاهين دژ  %81 دژشاهين 10141 محمد ميرزایي 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4)منب : 
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 هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی .8. 1. 4

برگزار و شمار شعب اوذ رأی در این دور   8914/ 81/ 11هشمتين دور  انتخابات مجلس در تاریخ 

جمعيمت شهرسمتان ميانمدوآی 8916برابر سرشمماری سمال بود.رأی  806317و آراء مأووذ  شعبه  101

 ةدر مرولم ،در ایمن دور  .بمود11110نفر و شهرسمتان تكمای  37811دژ نفر، شهرستان شاهين 110970

دست آورد و انتخابات به مروله بيشينه آراء را به توانستخست فقا یكي از نامزدهای انتخابات مجلس ن

اعتمرا  یكمي از  در پي ،كشيد  شد. نياز به توضيح است كه در این مروله 8910/ 71/ 81دوم در تاریخ 

ای دور وم یا همان ميمان، انتخابات این مروله توسا شورای نگهبان ابطال شد و مروله سنامزدها به نتایج

جمهوری ریاستده  دور  و همزمان با انتخابات  8911/ 79/ 11مجلس هشت  پس از دو سال در تاریخ 

زاد  بما و مهدی عيسي %97نيا با برگزار و نمایند  بعدی نيز مشخص شد. و بدین ترتيب جهانبخش محبي

عنوان نمایند  به هشمتمين دور  مجلمس شدند و بهآراء مأووذ  هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء 19%

ایمن  انمنتخبم ها،بر اسماس یافتمه .(Letter Month, Eleventh YearNikkhah:4)شورای اسلامي را  یافتند

های سياسي در این دورهمو وزن بالمای جمعيتمي با استفاد  از گرایش اهل مياندوآی بودندكه هردو دوره

 آراءشد  و به مجلس را  یافتند. شهرستان مياندوآی وائز اكرریت
 

 دژ و تکاب(انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین .8جدول 
 1381 رشماریتعداد جمعیت در س آراءدرصد زادگاه آراءشمار دوره هشتمنامزدهای ردیف

 نفر 110970آی وشهرستان مياند %97 مياندوآی 61770 نياجهانبخش محبي 8

 نفر 110970آی وشهرستان مياند %19 مياندوآی 18373 زاد مهدی عيسي 1

 نفر 110970آی وشهرستان مياند  %84 مياندوآی 11011 فراومد نعيمي 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4)منب : 

 

 همین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامین .9. 1. 4

برگزار شد و شمار شعب اوذ رأی در این دور   81/81/8937نهمين دور  انتخابات مجلس در تاریخ 

جمعيمت شهرسمتان ميانمدوآی ، 8937برابر سرشماری سال بود.رأی  980840و آراء مأووذ  شعبه  111

 ،در ایمن دور  از انتخابمات بمود. 17664نفر و شهرستان تكای  38889دژ نفر، شهرستان شاهين 147411

آراء مأووذ  هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء شدند و  %19زاد  با و مهدی عيسي %16اله بيگي با روح

 Letter Month, Eleventh:5)عنمموان نماینممد  بمه نهمممين دور  مجلممس شممورای اسملامي را  یافتنممدبمه
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YearNikkhah). همر دو از شمهر ميانمدوآی  نابنتخم،گذشمتههمای ور دیه طبق رو ها نشان دادند كهیافته

دهندگان بار  برانگيختن رأیق مكاني و تبليغات صورت گرفته درنشانگر تأثير وس تعل ای كهنتيجه ،هستند

دسمت چون تركيب جمعيتي ميانمدوآی یمک ،سویيبود  است. از  زادگاهيتوسا نامزدهابه جستار آراء 

 تر به انتخای فرد مورد نظر وواهند رسيد.زبان هستند در نهایت راوتآذری
 

 انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین دژ و تکاب( .9جدول 
 1391تعداد جمعیت در سرشماری  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره نهم ردیف

 نفر 147411آی وشهرستان مياند %16 مياندوآی 03134 روح الله بيگي 8

 نفر 147411آی وشهرستان مياند %19 مياندوآی 06118 زاد مهدی عيسي 1

 نفر 147411آی وشهرستان مياند %80 مياندوآی 61066 نياجهانبخش محبي 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5)منب : 
 

 دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. 11. 1. 4

برگزار و تعداد شعب اوذ رأی در این دور   70/81/8931انتخابات مجلس نيز در تاریخ دهمين دور  

جمعيمت شهرسمتان ، 8931برابمر آممار غيررسممي سمال  بمود.رأی  118141و آراء مأووذ   شعبه  134

هيچ  ،در این دور  .دبو 18101نفر و شهرستان تكای  38018دژ نفر، شهرستان شاهين 140164مياندوآی 

اول نتوانستند وائز اكرریت آراء شوند و انتخابات برای تعيين دو نفمر اصملي بمه  ةنامزدها در مرول یک از

همایون هاشممي از  ،برگزار شد. در این مروله87/71/8936دوم كشيد كه این مروله نيز در تاریخ  ةمرول

 عنموانبمهآراء شمدند و آراء مأووذ  وائز اكرریت %91نيا از مياندوآی با و جهانبخش محبي %96تكای با 

بمر (. Letter Month, Eleventh YearNikkhah:5)نمایند  به دهمين دور  مجلس شورای اسلامي را  یافتند

رواني  كه هر دو نمایند  از شهر مياندوآی بودند، این بار جو گذشتههای متوالي برولاف دور  ها،بنياد یافته

دهنمدگان شمهرهای ای جهت داد  شد كمه رأیگونهبه باتواك  برذهنيت در دو شهرستان دیگر در انتخا

راهي مجلس  تيمي  گرفتند كه نمایندگان وود را از ميان این دوشهر  اردست و همدژ و تكای یکشاهين

هر چند كمه اوتلماف آراء نفمر سموم و دوم  ،كه موفق شدند یک نفر از دو نفر را راهي مجلس كنند كنند

نشمان از  ،و از دیگمر سموایمن سمه شمهر  همماوردیگویمای  ،از یک سمو كه ایچندان زیاد نبود. نتيجه

 .است شهر مياندوآی با توجه به وزن بالای جمعيتيكنندگي تعيين
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دژ و تکاب(انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه )میاندوآب، شاهین .11جدول   

 1394 سالتعداد جمعیت در  درصد آراء زادگاه شمارآراء نامزدهای دوره دهم ردیف

 نفر 18101شهرستان تكای  %91 تكای 48613 همایون هاشمي 8

 نفر140164شهرستان مياندوآی  %91 مياندوآی 48867 نياجهانبخش محبي 1

 نفر38018شهرستان شاهين دژ  %91 دژشاهين 63014 محمد ميرزایي 9

 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5)منب : 

 گیرینتیجهتجزیه و تحلیل و . 1

همای انسماني و تنيدگي ویژگي ست. دره ا مكان،كانون عل  جغرافيا و هویت،تجلي فرهن  در مكان

بخشي به هویت نقش بنيادی داشته است. هویت در سطوح ورد و كلمان طبيعي مكان در آفرینش و تنوع

همای متنموع مكماني هما، هویتمایهود این بنته كه به تناسب وجهای مكاني داشمایههماهنگي بالایي با بن

شكل گرفته و به منش و كنش ساكنان جهت و معنا داد  است. در آفرینش وس مكمان و تعلمق مكماني، 

ق، مناف  و اوساس تدریج علایشود. این تعلق مكاني بهها فراه  ميسكونت و اجتماع انسان ةنخست زمين

های مختلمف اثرگمذار اسمت. یكمي از ایمن تيميمات افراد در زمينهرد كه در آووجود ميمسووليتي را به

هما و علمایق مكماني نسمبت بمه آن عممل همين وابستگي ةواسطید  رأی است كه افراد بهموضوعات، پد

كنند. در بيشتر موارد هویت مكاني بوجود آمد ، در پراكنش رأی اثرگذار بود  اسمت. پمژوهش واضمر مي

را مورد بررسمي  انتخابيه مياندوآی، شاهين دژ و تكای ووز ی  فاایي رأی در یت مكاني بر توزتاثير هو

بمر نقش هویت مكاني در پمراكنش فامایي آراء در سمطح ایمن وموز  نشان داد ها واكاوی یافته.قرار داد

 داشته است. تأثير دهي و معنابخشي به آراجهت
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 (Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5)منب : 
 

ها از آغاز انقلمای تما دور  تماميدهد كه از مجموع بيست نفر نمایند  منتخب در جدول بالا نشان مي

دژ ی، سه نفر از شهرستان شاهينآي، پانزد  نفر از شهرستان مياندودور  ده  انتخابات مجلس شورای اسلام

زبان شيعه مذهب، نسبت به جمعيت به اینكه جمعيت ترکاند. با نگرش و دو تَن از شهرستان تكای بود 

دهي بمه آراء و برآممدن نماید كه این وزن جمعيتمي در جهمتطبيعي مي ،زبان اهل تسنن بيشتر استردكُ

دهندگان كه طي چهمار د  از انقلمای رأی تعلق مكانيرو، افزون بر از اینزبان مؤثر باشد.  آذرینمایندگان 

 وزن بالای جمعيمت گویای ،هرستان مياندوآیزادگا  ش ابتوجه نمایندگان شمار قابل،تهداشای روند فزایند 

است. این موضوع از شمار نمایندگاني كه طي د  دور   انتخابيه ةاین شهرستان در تعيين نمایندگان این ووز

بالمای جمعيمت  موضوع تأثير وزن بر این پایه، است. نمایان اند،انتخابات از این شهرها راهي مجلس شد 

دهنمد  بمه توزیم  تمرین عواممل جهتبنيادی،از دهيهای رأیدور  همه در ، كمابيشهمرا  تعلق مكانيبه

شممار جمعيمت  هممرا دهندگان بهیميان رأ وس تعلق مكاني دراز این رو، افزایش  .اندفاایي آراء بود 

 .است شتهیابي نمایندگان به مجلس دار را دنيادی ب نقش ،هاشهرستان
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