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 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع  فاعایی اراک ناندیعداها در دهمعی   اهداف:

ثیر متغیرهای أتانتخابات ریاست جمهوری ایران در سطح شهر مشهد و تحلیل دورۀ 

شعهرداری  ةگانعاموزشی در منعاق  دوازد توسعة رفاهی ، توسعة اقتصادی، توسعة 

 است.شهروندان  یرأمشهد بر الگوی 

تحلیلی محسوب -ای  تحقی  از حیث ماهیت و روش جزک تحقیقات توصیفی روش:

ی و اسنادی صورت گرفتعه امی شود. گرداوری اقلاعات تحقی  به صورت نتابخانه

هعای ان در سعطو  است. جهت بررسی و تحلیل فاعایی اراک و نشعان دادن نقشعه

 - Interpolationو ابعزار  ArcGISزار افعهای شهرداری مشهد از نرمتحلیل منطقه

IDW های اماری محاسبه و ازمون یاریابی زمی  مرج ( بهر  گرفته شد  و ب)درون

 استفاد  شد  است. PASWافزار منیز از نر

شهر نیز هماننعد دیگعر در ای  نلاندهد های پژوهش نشان مییافته. نتایج: ها /یافته

اراک بعه دو ناندیعدای  %36و  بعیش از  اسعت  بود مناق  ایران انتخابات دو قطبی 

تحلیعل . یافته است اختصاص  %99 با  موسویو   %06احمدی نژاد با یعنی  ؛مطر 

منطقعه از  22دهعد احمعدی نعژاد در فاایی نتایج انتخابات در شهر مشهد نشان می

درصد از اراک را نسب نرد  است و موسوی نیعز  16مناق  شهرداری مشهد بیش از 

را به خعود اختصعاص داد  اراک   %16شهرداری مشهد بیش از  2و  22منطقة در دو 
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هعای فرهنگعی و اجتمعاعی شعهر مشعهد تطبیقی ای  نتایج با شعاخ مقایسة  است.

احمدی نژاد  شهر مشهد ویافتة  گویای ای  مطلب است نه موسوی در مناق  توسعه

د اراک را بعه خعود اختصعاص برخوردار و محروم بیشتری  درصعمدتا در مناق  نم

 .اندداد 

توزی  فاایی اراک ناندیداها در مناق  مختلع  شعهر مشعهد تعابعی از  گيری:نتيجه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناق  مختل  اسعت. بعه ها و شاخ ویژگی

ها و تر، رفتار انتخاباتی شهروندان در مناق  مختل  متناسب با شاخ عبارت دقی 

  یعلا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناق  مختل  بود  است و نیازها،وسعة تسطح 

رأی های مشترک شهروندان در مناق  مختل  موجب شعد  اسعت الگعوی و ویژگی

ناندیداها در مناق  شهری متفاوت باشد. در واق  در شهر مشهد بعا رونعد افعزایش 

نژاد ناسته شد  است و سطو  توسعه در متغیرهای گوناگون، از درصد اراک احمدی

موسعوی و نروبعی ایع  رأی برعکس در مورد سه ناندیدای دیگر به ویژ  در سعبد 

 روند معکوس بود  است.   

 انتخابات ریاست جمهوری ایران، جغرافیای انتخابات، تحلیل فاعایی، :هاکليدواژه

 .شهر مشهد

 مقدمه .1

گذرد. نخستی  اثار در ای  زمینعه را از عمر جغرافیای انتخابات تاننون بیش از نود سال می

، رادناویعانیو  )حعاف  نیعا انعدمنتشعر نرد  2320و نربیعل در  2329اندر  زیگفرید در سعال 

(. اثار دیگری نیز به صورت پرانند  با عنوان اقلس جغرافیای تاریخی ایالات 221، ص. 2939

گیعری رأیدیگر نتایج نقشة دادی انتشار یافت نه به همرا  تع 2392متحد ، اثر پائولی  در سال 

هععای رافیععای انتخابععات یکععی از شععاخهجغ .(262، ص. 2331، 2دیکشععیت) دادرا نشععان مععی

های جغرافیایی به عنوان بستری برای انتخاب نمایندگان جغرافیای سیاسی است نه بر محدود 

 (.221، ص. 2939، راد)حاف  نیا،ناویعانی ای و ملی متمرنز شد  استدر سطو  محلی، منطقه

هعا ها، سعازماندهی انپرسیهای جغرافیایی انتخابات، همهدر واق  جغرافیای انتخابات به جنبه

                                                 
1. Dikshit  
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ط فرهنگعی و اقتصعادی و ریعر  را در سعطو  مختلع  رأیپعردازد و شعها میبه ویژ  نتایج ان

 (.211، ص. 2913، 2داند )مویرای و ملی مؤثر میمحلی، منطقه

مطالعاتی جغرافیای انتخابات را مواردی چعون سعازماندهی فاعایی های مهمتری  حوز    

 شعناختی،های جمعیتان با شاخصهرابطة گیری و رأیانتخابات، تنوعات فاایی در الگوهای 

دهندگان، الگوهای فاایی نمایندگی و نقعش  رأیتأثیر عوامل محیطی و فاایی در تصمیمات 

شامل می شود. جمهوری اسلامی ایعران در قعی  رأیهای قدرت و سیاست در الگو های لفهؤم

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر ساله شاهد برگزاری انتخابات بود  است و معردم در دهة سه 

شعهر و روسعتا  یارشعو اسلامی، مجلس خبرگعان، یارانتخابات ریاست جمهوری، مجلس شو

انتخابعات در جمهعوری جغرافیعای مطالععة اند. بر ای  اساس، بررسعی و حاوری فعال داشته

در ایعران  رأیشناخت الگوهعای  تواند ضم  گسترش ادبیات ای  موضوع، دراسلامی ایران می

بالعای معردم در سعال انتخابات ریاست جمهوری در ایران با مشارنت دورۀ موثر باشد. دهمی  

-.بعه. شد. تحلیل فاایی نتایج ای  انتخابات از ابعاد مختل  قابل بررسعی اسعتبرگزار  2933

تحلیعل  تعرها و از ان مهمان رأیناندیداها و شناخت الگوی  یارعنوان نمونه توزی  فاایی ا

-فاایی نتایج اراک و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه در مقیاس فردی، منطقعه

اند از ان جمله است. موضوعی نه تا حدی ایع  ثیر داشتهأناندیداها ت رأیای و ملی بر الگوی 

 .شهر مشهد استژوهش به دنبال بررسی ان در سطح نلانپ

 پژوهش پيشينة .4

 یارامعطعوف بعه تحلیعل عمعدتا جغرافیای انتخابعات در ایعران حوزۀ گرفته در تحقیقات صورت

اسلامی بود  است و نمتر بعه تحلیعل فاعایی انتخابعات ریاسعت جمهعوری  یارانتخابات مجلس شو

صلی ای  امر عدم انتشعار دقیع  و جزئعی نتعایج انتخابعات ریاسعت ، یکی از دلایل اپرداخته شد  است

های مختل  بود  است نه مان  جعدی در مسعیر تحلیعل فاعایی نتعایج انتخابعات جمهوری در دور 

نتعاب معراد ناویعانی توان به دود نارهای علمی نه در ای  حوز  به انجام رسید  است میع. از ماست

توسعط  نید بعر انتخابعات ریاسعت جمهعوری در ایعرانأانتخابات با ت جغرافیای اشار  نرد نه با عنوان

                                                 
1. Muier 
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در پنج فصل تنظعیم شعد  ای  نتاب  به چاپ رسید  است. 2932ال انتشارات دانشگا  خوارزمی در س

به بیان مبانی نظری و مفاهیم نلی جغرافیعایی انتخابعات پرداختعه اسعت. فصعل دوم،  ،است: فصل اول

هعای جغرافیعای ی را در ایران تشریح نرد  است. فصل سعوم، ویژگعیبنیادهای جغرافیای ننش سیاس

ان دورۀ در نعه  بعه انتخابعات ریاسعت جمهعوری ایعران ،نند. فصعل چهعارمانتخابات ایران را بیان می

 .گیری پرداخته استیعنی فصل پایانی نتاب نیز به نتیجه ؛و فصل پنجم پرداخته است 

 ،ثیر همسعععایگی بعععر انتخابعععات ایعععرانأرسعععی تعععبر»ی دیگعععر نیعععز بعععا عنعععوان ادر مقالعععه

نه معراد ناویعانی راد و « انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۀدورموردی: دور نخست نهمی   ةمطالع

بعه چعاپ  2931در سعال  9 ۀشمار، سال چهارم، ژئوپلیتیکالمللی بی  ةنامفصلهادی ویسی ان را در 

ثیر أنعه تعداد  نتایج ای  پژوهش نشعان شد  است و  به انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اندرساند 

هعای ای نعه پیامعد عوامعل و زمینعههمسایگی نقش مهمی در انتخابات ایران داشعته اسعت؛ بعه گونعه

گیعری در ایعران یأدهندگان نواحی مختلع  نشعور باععث شعد  نعه ریأجغرافیایی مؤثر در رفتار ر

پراننعدگی میعزان  2930اقای داود پرچمی در سال  در پژوهشی دیگر گرا و قومی بیابد.سرشتی محلی

 بررسی نرد  است. را های گوناگونمشارنت مردم استان

 تحقيقروش  .3

شعود. تحلیلعی محسعوب معی-ای  تحقی  از حیث ماهیت و روش جزک تحقیقات توصیفی

ای و مراجعه بعه سعازمان هعای دولتعی صعورت گرداوری اقلاعات تحقی  به صورت نتابخانه

های ان در سعطو  تحلیعل است. جهت بررسی و تحلیل فاایی اراک و نشان دادن نقشه گرفته

-)درون Interpolation - IDWو ابعزار   ArcGISهای شهرداری مشهد از نعرم افعزار منطقه

 PASWافزار های اماری نیز از نرممحاسبه و ازمون یارب بهر  گرفته شد  ویابی زمی  مرج ( 

 استفاد  شد  است.

 شدهمطالعه . منطقة1. 3

شهرها به دلیل وسعت زیاد و پهناوری از مناق  و نالبدهای متفاوتی برخوردارنعد نعه نلان

ه بعهای منحصرهای بسیار زیادی دارند و هر فاایی ویژگیبعااً ای  فااها با یکدیگر تفاوت

بررسعی و  یارنلعی مسعتینی نیسعت و بع قاععدۀشهر مشهد از ای  فردی دارد. از ای  رو نلان
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هعایی دارد تعا بعا در ای  شهر باید بدانیم هر ندام از مناق  چه ویژگعی رأیتحلیل جغرافیایی 

هعای خعود داشعته را با توجه به ویژگعی یرأیها دریابیم نه هر منطقه چه الگوی استفاد  از ان

ابعات( و )انتخ های جغرافیعایی، رفتعار سیاسعیبی  ویژگیرابطة با استفاد  از  ،است. به عبارتی

 به تحلیل انتخابات خواهیم پرداخت. ، دهیرأیالگوی 

یافتگی یک منطقه وجود امکانات تفریحی و رفعاهی در ان اسعت. ایع  های توسعهاز نشانه

و در شد  های دولت و بخش خصوصی در یک  منطقه فراهم گذاریسرمایهنتیجة امکانات در 

در  2،گلریز و بعاقریشاهنوشی شود.میدر ان نتیجه باعث افزایش سطح رفا  خانوارهای سان  

،  1تری  و مناق  فتهیابه ترتیب توسعه 3و  2،  2ای  نتیجه رسیدند نه مناق   به پژوهش خود

 است.های رفاهی تری  مناق  به لحاظ شاخ به ترتیب محروم 0و  6
 

 
 شهر مشهد      رفاهی در مناطق کلانتوسعة سطوح  -1شکل 

   2930 گلریز، باقری،،: شاهنوشیمأخذ
 

                                                 
شعهر مشعهد تعاننون هایی نه پیرامون بررسی وضعیت مناق  نلعانقب  تحقیقات نگارندگان یکی از جام  تری  پژوهش .2

هرا گلریعز و ز نه ناصر شاهنوشی،است بود   "یافتگی نواحی شهر مشهدتعیی  سطح توسعه "پذیرفته قرحی با عنوانانجام 

 اند.ان را انجام داد اسلامی شهر مشهد  یارهای شوبه سفارش مرنز پژوهش 2930حمیدر ضا  باقری در سال 
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اقتصادی یعک توسعة توان از جمله عوامل ناشی از بها و یا قیمت زمی  را میافزایش اجار 

اقتصعادی منعاق   رتبعة توسععةمنطقه در شهر برشمرد. با توجه به ای  موضوع  برای بررسعی 

مشهد  اقتصادی شهرتوسعة تعیی  سطح  یاربپنج شاخ   از، گلریز و باقری مشهد شاهنوشی

توسععة های ثعام ، یعک، هشعت و یعازد  در بهتعری  وضععیت قب  ان منطقهبهر  گرفتند نه 

 برند.اقتصادی و مناق  چهار ، پنج و شش در محروم تری  وضعیت در شهر مشهد به سر می
 

 
 شهر مشهداقتصادی در مناطق کلانتوسعة سطوح  -4شکل 

   2930، ، گلریز، باقری: شاهنوشیمأخذ
 

توسععة بعر معؤثر تعری  عوامعل توان از مهعمامکانات اموزشی در یک ناحیه را می افزایش

یر ایع  عامعل در أبه منظور بررسی تا ،بنابرای  (.91، ص. 2933، )خانپور فرهنگی ان برشمرد

هعای )سعال متوسط سطح تحصیلات در هر ناحیه"های یافتگی نواحی مشهد از شاخ توسعه

و شعد اسعتفاد  ")متر مرب (  ت اموزشی مدارس در هر منطقهمساحسرانة  "و "تحت اموزش(

یک ، د  و نه بهتری  وضعیت و منعاق  چهعار، شعش و ثعام  بعدتری  منطقة مشخ  شد نه 

 اند.ذاشتهوضعیت اموزشی را میان مناق  شهرداری مشهد 
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 شهر مشهدآموزشی در مناطق کلانتوسعة سطوح  - 3شکل 

   2930، گلریز، باقری : شاهنوشی، مأخذ
 

نلعی منعاق  توسععة اموزشی و میعزان ، رفاهی، اقتصادیعوامل  های بالا نه شاملشاخ 

شعد  شعمارش تحلیل تانسونومی وسیلة ها نه به ای  شاخ  اند.شد  است، تلفی  شهر مشهد

محاسبه و بعه   Arc GISبودند، در ای  بخش تجزیه و تحلیل شد  و سطو  فاایی ان توسط

شعهر مشعهد ای در نلانیک تنها منطقهشد منطقة ست. در نهایت نیز مشخ  نمایش در امد  ا

شود و منعاق  هشعت، یعازد  و محسوب مییافتة نامل توسعهها است نه از منظر ای  شاخ 

شوند و همچنی  مناق  نه ، دو و د  نیز در گرو  مناق  ثام  نیز مناق  برخوردار محسوب می

در اخعر نیعز منعاق  سعه، چهعار، پعنج، شعش و هفعت نیعز در نسبتاً برخوردار قرار گرفتعه و 

 مناق  نم برخوردار قرار گرفتند.زمرۀ
 

 
 شهر مشهدسطوح توسعه در مناطق کلان - 2شکل 

   2932، : نگارندگانمأخذ
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 مبانی نظری تحقيق . 3

 ،)عمیعد، به معنای برگزیعدن و اختیعار نعردن اسعت« نخب» عربی فعل  ةریشاز  «انتخابات»  ۀواژ

ای است برای برگزیدن تععداد معینعی در ناربرد رایج  ان به معنای روش یا شیو  و .(236، ص. 2936

 انعداز افراد از میان شمار نییری از نسانی نه برای تصدی یعک منصعب یعا مقعام خعود را نعامزد نرد 

ن را در شعهروندا ۀارادتعوان ان می ةوسعیله انتخابات ابزاری اسعت نعه بع(. 262، ص. 2919 )قاضی،

، ص. 2932 )توسعلی، گیری نهادهای سیاسی و تعیی  متصدی اعمال اقتدار سیاسعی مداخلعه دادشکل

یععا  ایدور میععان ،ایدور پایععانمنععد )، زمععاندمونراتیععک نععدیرأیفانتخابععات  ی،یععاراز منظععر اج .(221

-به شعمار معی سالارمردمجوام  در مند)دارای مقیاس محلی، فرامحلی و سراسری( ( و مکانزودهنگام

 دهنعدگان()رأی و معردم شعوندمی نامزدهای حکومتی نه برای تصدی مسئولیت رود نه در ان نسانی

 2پعای) اندازنعدهای رأی معیخود را بعه صعندو  کرامنش و گرایش داوقلب، ا ،نوع برنامه پایة برنیز 

 .(13، ص. 2916،

 جغرافيای انتخابات. 1. 3

در ان دمونراسعی و انتخابعات اسعت نعه مقولعة جغرافیای انتخابعات، رویکعردی جغرافیعایی بعه 

هعا از سعاختارهای الگوهای رفتار سیاسعی شعهروندان نعه برخاسعته از تنعوع نگعرش و مطالبعات ان

. از جغرافیعای شعودبررسی معیاید و به صورت نقشه در می اقتصادی، فرهنگی، حقوقی حانم است 

رسعد ایع  تععاری  متععدد بعه دلیعل است نعه بعه نظعر معی انتخابات تعاری  متفاوتی به عمل امد 

 (.13، ص. 2933، انتخابات است)بایی لاشکیمقولة رویکردهای ناهمسان نشورهای مختل  به 

 انتخاباتمطالعة کردهای مختلف در روی. 4. 3

دهنعدگان تعاننون رأیبر رفتعار انتخابعاتی مؤثر تحلیل فاایی انتخابات و عوامل محیطی زمینة در  

توان بعه موضعوعاتی هماننعد جغرافیعای ریافته میتحقیقات متعددی انجام شد  است. در بی  اثار انتشا

دهعی، تعأثیر رقبعای رأیرفتار انتخاباتی، تأثیر عوامل جغرافیایی بعر نقشة گیری، رأیگیری، الگوی رأی

هعای انتخابعاتی در های سرزمینی، جغرافیعای نماینعدگی و نقعش حعوز انتخاباتی در مبحث مجاورت

دهی به قوانی ، احزاب سیاسی، تأثیر جغرافیعای قعدرت بعر کلگذاری و شقانونقوۀ ترنیب نمایندگان 

                                                 
1. Pay  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7
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 گوناگون جغرافیایی ان اشعار  نعرددهی به انتخابات و پیامدهای دهی و نقش ایدئولوژی در شکلرأی

ی محیطعی متعأثر یعاراساسا مطالعات اولیه در ای  بخش بعه شعدت از جبرگ(. 33، ص. 2930 )تایلور،

های مختلفی در قلمعرو جغرافیعای انتخابعات بعه عمعل امعد  امروز پژوهشاما از ان زمان تا به  ؛بودند

 ندی نرد:بقالب محورهای زیر قبقه است نه می توان ان را در

 گیری. بررسی تأثیر عوامل محیطی و فاایی بر الگوی رأی2

 های انتخاباتی.سازماندهی فاایی انتخابات بر مبنای حوز 2

 گیریی با تنوع فاایی الگوهای رأیهای جمعیت. بررسی نسبت ویژگی9

 ریر   مجلس و روند تبدیل اراک به نرسی نمایندگی)مطالعة . بررسی الگوی فاایی نمایندگی و 6

. بررسی الگوی فاایی توزی  قدرت نه در الگوهای نمایندگی و راهکارهعای اجرایعی انعکعاس 1

 (.212، ص. 2313، 2تیلور) یابدمی

شناسعی سیاسعی عمعدتاً بعه مبحعث سیاسعی و جامععه گوها در علعوماز سوی دیگر بسیاری از ال

 رأینیسعتی بعمقولعة دانعان افعزون بعر لیک  جغرافی؛ ننندافراد در فرایند انتخابات توجه می« نیستی»

نعه نقعش مکعان در فهعم و تحلیعل  زندگی و زیست فرد نیز اهمیت قائل هستند، به قعوری« نجایی»

پردازند. منظعر مکعان، های فاایی میود و از ان منظر به تحلیل تفاوتشجستار مذنور مهم ارزیابی می

اقتصادی و موقعیعت جغرافیعایی اسعت نعه  -ترنیبی از عناصری نظیر قومیت، قبقه یا پایگا  اجتماعی

نمونعه، روش بریتانیعایی  یار.بع.(293 ، ص.2330 ،2اگنیودهند. )انتخابات را تحت تأثیر قرار مینتیجة 

نعار مقبولیعت خعود را از جایی نعه حعزب محافظعه ،نتخابات بر پایه شکاف قبقاتی استامطالعة در 

اورد. در قیعاس بعا نارگر به دسعت معیقبقة  یاراسفید و حزب نارگر از قری  یقهقبقة  یاراقری  

ای نعه پایگعا  نند؛ به گونعهنگری و مکان توجه و تأنید میروش بریتانیایی، روش امریکایی بر محلی

 (.21، ص. 2930، )ناویانی راد داندبلکه مکان و قلمرو می؛ تی حزب را نه قبقهحمای

 گيریجغرافيای تصميم. 3. 3

عملعی نعردن تصعاویر  یارایجاد اگاهی است نه حد فاصل انتقعال بعمرحلة گیری اخری  تصمیم

بعه دیگعر (. 26، ص. 9،2936ذهنی( و تحق  رفتار در محعیط اسعت )نعاولردنقشة ) ذهنی ةیافتسازمان

                                                 
1 .Taylor 

2. Agnew 

3. Kavlord 
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 حل مسعئله اسعت یارعمل بشیوۀ های مختل  و انتخاب یک ارزیابی را ند رأیفگیری، سخ ، تصمیم

هعا یعا توانعد عقلعانی یعا ریرعقلعانی و بعر انگعار اسعتدلالی معیند رأیفای   .(233، ص. 2936رضی،)

را بعه سعاختار توان ان اقدام است، به شکلی نه میزمینة های ضمنی مبتنی باشد نه ساختاری و فرض

)پیشعگاهی فعرد،  نعام بعرد« گیعری سیاسعیتصعمیم»ای بعا عنعوان سیاسی نیز گسترش داد و از پدید 

دهی افراد در مقام یک نوع تصمیم و گزینش در ارتباط بعا داوقلعب رأی(. 221، ص. 2913 شوشتری،

گیعری معورد گیری خاصی است نه عموماً در جغرافیای تصعمیمرأیالگوی سازندۀ و جریان سیاسی، 

سیاسعی، معیارهعا و  نماینعدۀگیرد. به ای  مفهوم نه سعاننان هعر محعدود  در گعزینش مطالعه قرار می

دهنعدگان( رأی) های ذهنی و نیازهعای محیطعی سعانناندهند نه با انگار هایی را مد نظر قرار میزمینه

 .(1، ص. 2931)ناویانی راد، ویسی،  متناسب است

 تحقيقهای یافته. 2

ط در  یاراز واجعدان شع % 9/31دهم انتخابعات ریاسعت جمهعوری در ایعران در مجمعوع دورۀ ر د

گوناگون متفاوت بعود  اسعت. در نهایعت  یهاند نه میزان مشارنت در استاناانتخابات مشارنت داشته

س ئعیعنعوان ربیشتری  اراک را نسب نرد  و بعه کدرصد ارا 09/02اقای محمود احمدی نژاد با نسب 

دوم، اقعای رتبعة درصعد در  11/99هور انتخاب شد و بعد از ایشان اقعای میرحسعی  موسعوی بعا جم

درصد رتبه چهارم را در سعطح  31/6سوم و اقای مهدی نروبی با  رتبةدرصد  19/2محس  رضایی با 

 (.2933، رسمی وزارت نشور2مایتارن نشور به خود اختصاص داد  اند)

بعود  نعه  %226در دهمی  انتخابات ریاست جمهعوری اعاهراً شهر مشهد مشارنت مردم در نلان

شهر اتفا  افتعاد  ای  میزان مشارنت به دو دلیل اصلی در ای  نلانشد تر مشخ  بعد از بررسی دقی 

میلیعون زائعر در ان حاعور  26شهر ایران است نه سالانه بعیش از نشهر مشهد دومی  نلا( ال . است

( ن ای  شهر هموار  تعداد زیادی از زائعران در شعهر حاعور دارنعد. بدارند و به علت توریستی بود

 بعود  در شعروع تعطیلعات تابسعتانیو  زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران خرداد ما 

وج سفر به ای  شعهر همزمعان بعا ا  رأیبناب؛ افتدهای ایران در ای  فصل اتفا  میاست نه انیر مسافرت

                                                 
1. www.moi.ir  

http://www.moi.ir/


 22...                    یجمهور استیدورۀ انتخابات ر  یدهم جینتا ییتحلیل فاا                      سال شانزدهم

 

مشارنت ااهراً در ای  شهر بسعیار بالعاتر شد  ت دهم ریاست جمهوری بود  و سبب برگزاری انتخابا

 از حد معمول ان باشد.
 

 دهم در  مناطق شهر مشهد به درصددورة توزیع آراء کاندیداهای ریاست جمهوری  -1ل جدو

 2932نژاد، مآخذ: زرقانی و رضوی
 موسوی کروبی رضایی نژاداحمدی مناطق ردیف

99/9323/936/616/10 2 ةمنطق 2

69/0330/290/621/23 2ة منطق 2

96/3666/226/661/23 9 ةمنطق 9

06/3261/220/601/20 6 ةمنطق 6

12/1113/221/606/26 1ة منطق 1

63/3660/229/601/23 0ة منطق 0

12/1113/296/610/22 1 قةمنط 1

09/1362/601/601/90 3 ةمنطق 3

02/1662/232/661/60 3 ةنطقم 3

21/0063/262/696/92 26 ةمنطق 26

10/9306/230/609/10 22 ةمنطق 22

22/0296/269/666/91 22 ةمنطق 22

12/1031/221/696/22 ثام  ةمنطق 29

 

 آقای احمدی نژاد ءارآتحليل  .1. 2

از نل ای  اراک بعه اقعای احمعدی نعژاد ( رأی 2236666) %06شهر مشهد از مجموع نل اراک نلان

شعهر در نلعان رأیصندو  اخذ  011شد  بر روی بیش از اختصاص یافته بود و قب  محاسبات انجام

مشهد در انتخابات ریاست جمهوری دهم مشخ  شد مناق  چهار، شش، سعه ، پعنج بعه ترتیعب بعا 

اند. با توجه بعه ضعریب ی نژاد داد را به اقای احمد رأیدرصد بیشتری   1/11و  9/36،  3/36،  0/32

بعی  دو  -1666/6بود  و همچنی  همبسعتگی   =126/6R2رگرسیون با حذف نواحی ریرهمگ  نه  

معکعوس معنعی رابطعة توان گفعت نعه نژاد میرفاهی و افزایش درصد اراک اقای احمدیتوسعة متغیر 

 داری بی  ای  دو متغیر وجود دارد.
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 شهرمشهداحمدی نژاد در کلان ءرفاهی و درصد آراتوسعة ان ضریيب معکوس ميرابطة  -5شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ 
 

شهر مشهد اراک ای  ناندیدا افعزایش یافتعه رفاهی در مناق  نلانتوسعة به عبارتی با ناهش ضریب 

نعه ب همبسعتگی و رگرسعیون ان بعا ایع یاراقتصادی و بررسی ضعتوسعة ب یاراست. با توجه به ض

نبایعد از و یید را نعدارد أاما از نظر اماری قابلیت ت ؛داری بسیار نزدیک بودای  متغیرها نیز به معنیطة راب

توسععة ایع  مطلعب را نعه بعا افعزایش  (0شعکل )نظر دور داشت نه روند نلی خعط رگرسعیون در 

 دهد.نژاد رو به ناهش نهاد  را به خوبی نشان میاقتصادی اراک اقای احمدی
 

 
 شهر مشهداحمدی نژاد در کلان ءاقتصادی و درصد آرارابطة توسعة  – 6شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ
 

اموزشعی توسععة بی   شد شهر مشهد مشخ اموزشی در مناق  نلانتوسعة در نهایت با بررسی 

و   R2=0/729داری وجعود دارد. معکعوس معنعیرابطعة اقای احمدی نعژاد نیعز  رأیمناق  و میزان 
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-اموزشعی از اراک احمعدیتوسععة بیانگر ای  موضوع است نه با افزایش ضریب  - 136/6 همبستگی

 نژاد ناسته شد  است.
 

 
  مشهد احمدی نژاد در ءآموزشی و درصد آراتوسعة معکوس ميان ضریب رابطة  -7شکل 

 2932: نگارندگان،آخذم
 

نلعی منعاق  توسععة نژاد در شاخ  ضریب های فاایی اراک اقای احمدیدر نهایت تجمی  داد 

هعا نلعی انتوسععة دهد نه اولاً بی  افزایش اراک ای  ناندیدا و ناهش سعطح شهر مشهد نشان مینلان

( وجود دارد و دوماً مسیر خط رگرسعیون نیعز ایع  رونعد  -310/6همبستگی بالایی از نوع معکوس )

ته است از میزان اراک اقعای نه هرچه میزان توسعه افزایش داشنند مییید أت R2=0/766موضوع را با  

 نژاد ناسته شد  است.احمدی
 

 
 احمدی نژاد ءکلی مناطق شهر مشهد و درصد آراتوسعة معکوس ميان ضریب رابطة  - 8شکل 

 2932، : نگارندگانأخذم 
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دهعد نعه ایع  ناندیعدا بیشعتری  اراک خعود را از نژاد نشان میاقای احمدی رأیتوزی  جغرافیایی 

شهر نسب نرد  و به عبعارتی ایع  ناندیعدا در ایع  منعاق  از شمالی ای  نلاناشیة حمناق  شرقی و 

 شهر محبوبیت بیشتری داشته است.
 

 
 شهر مشهدتوزیع فضایی آراء آقای احمدی نژاد در کلان - 9شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ
 

نعه  اسعت یی اراکمشهد پیوستگی جغرافیانژاد در شهر اقای احمدی رأیجالب در پرانندگی نکتة 

شعمال رربعی شعهر  حاشیةاز جنوب شرقی شروع و تمام شر  مشهد را در بر گرفته به شمال شر  و 

 است.مناق  شهر مشهد توسعة نه تقریبا منطب  بر الگوی شود میختم 

 تحليل آراء آقای موسوی .4. 2

هعا ه صعندو ( به نفع  اقعای موسعوی بعرأی 009666) % 99شهر مشهد از مجموع نل اراک نلان

گرفته مشخ  شد نعه بیشعتری  درصعد اراک ایع  ناندیعدا بعه های صورتریخته شد و قب  بررسی

بعود  اسعت . ایع   % 0/90و  %60،   % 1/10،  %0/10ترتیب در مناق  یازد  ، یک ، هشعت  و نعه بعا 

 توانسعته هدبود  و در مناق  دیگر شعهر مشع رأی %91 یارشهرداری مشهد نیز دا 22منطقة ناندیدا در 

 از اراک را به خود اختصاص دهد. %96نمتر از 
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مسعتقیم رابطعة اقعای موسعوی  رأیمناق  شهرداری و افعزایش درصعد توسعة بی  افزایش سطح 

و همچنعی  همبسعتگی  R2=0/769معنی داری وجود دارد. روند خط رگرسعیون ایع  دو متغیعر بعا 

 دار است.معنی رابطةننند  ای  نیز بیان 26شمارۀ شکل در  1169/6
 

 
  موسوی ءاقتصادی مناطق شهر مشهد و درصد آراتوسعة مستقيم ميان ضریب رابطة  - 11شکل 

 2932، نگارندگانمأخذ: 
 

رفعاهی منعاق  مشعهد و میعزان درصعد اراک اقعای توسعة بی  سطح رابطة  ۀدهندنشان( 22) شکل

یافته میزان درصد اراک ایع  ناندیعدا رفاهی افزایش توسعة هرچه سطح  ،به عبارتی دیگر .موسوی است

دلایعل  R2=0/704و  393/6شهر مشهد افعزایش یافتعه اسعت. ضعریب همبسعتگی نیز در مناق  نلان

 اثبات ای  موضوع است.
 

 
 موسوی ءشهر مشهد و درصد آرارفاهی مناطق کلانتوسعة مستقيم ميان ضریيب رابطة  - 11شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ



 امای                                             شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              20

 

رابطعة به موسوی  رأیشهر مشهد با درصد اموزشی در مناق  نلانتوسعة دهد مینشان  22شکل 

وجعود دارد و  369/6دار مستقیمی داشته است. به ای  ترتیب نه بی  ای  دو متغییعر  همبسعتگی معنی

 نند.یید میأدهد و ای  موضوع را ترا نشان می  R2=0/709روند خط رگرسیون ان نیز 
 

 
 موسوی ءشهر مشهد و درصد آراآموزشی مناطق کلانتوسعة قيم ميان ضریب مسترابطة  -14شکل 

 2932، : نگارندگانأخذم
 

شهر مشهد با میزان درصد اراک اقای موسوی نیز هماننعد سعه نلی مناق  نلانتوسعة ضریب رابطة 

و رونعد خعط  316/6داری بعا یکعدیگر داشعته و همبسعتگی شاخ  قبعل، ارتبعاط مسعتقیم و معنعی

ثعام  بعه دلیعل منطقعة . در بی  مناق  فقعط استای  موضوع تأییدننندۀ  R2=0/729ون نیز با رگرسی

نننعد از خعط رگرسعیون فاصعله زیعادی گرفتعه وجود زائران و مجاورانی نه در ان منطقه زندگی نمی

 رسد.است نه ای  موضوع در شهر مذهبی مشهد قبیعی به نظر می
 

   
 موسوی ءشهر مشهد و درصد آراکلی مناطق کلانتوسعة مستقيم ميان ضریب رابطة  -13 شکل

 2932، نگارندگان :أخذم



 21...                    یجمهور استیدورۀ انتخابات ر  یدهم جینتا ییتحلیل فاا                      سال شانزدهم

 

شهر مشهد بیانگر ای  موضوع است نه اراک ایع  ناندیعدا توزی  فاایی اراک اقای موسوی در نلان

خعاص فاعایی نعژاد( از یعک پیوسعتگی نیز همانند رقیب اصلی وی در انتخابات دهم )اقای احمدی

هعای نه از  نظعر ویژگعینند برخوردار بود  و اقای موسوی توانسته بیشتری  اراک را از مناققی نسب 

انعد و بعا افعزایش رونعد تر به یکعدیگر بعودنالبدی نزدیکتوسعة رفاهی، اقتصادی، اموزشی و سطح 

 یافته است.نلی اراک ای  ناندیدا نیز افزایش میتوسعة 
 

 
 شهر مشهدضایی آراء آقای موسوی در کلانتوزیع ف -12شکل 

 2932، نگارندگان : أخذم
 

 تحليل آراء آقای رضایی .3. 2

 62666)%2شعهر مشعهد در مجمعوع اراک ای  ناندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری در نلعان

 %2است. توزی  و پراننعدگی همعی  شهر را به خود اختصاص داد  ( از مجموع نل اراک ای  نلانرأی

زیرا از ای  قریع  در خعواهیم یافعت نعه ایعا ؛ جغرافیدانان سیاسی از اهمیت برخوردار است یارنیز ب

برخوردار بود  است یعا خیعر   دارپرانندگی اراک ای  ناندیدا نیز از توزی  فاایی به هم پیوسته و معنی

 06/2(، یعازد  )% 23/9) ( ، یعک% 62/6) شد  به ترتیب مناق  هشعتهای انجامقب  بررسی ، رأیبناب

 اند.)به درصد( را به ای  ناندیدا داد  رأیشهرداری بیشتری   ( و دو % 62/2( و نه )%
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 شهر مشهدتوزیع فضایی آراء آقای رضایی در کلان -15شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ
 

اقعای  رأیی بندی مناق  ناملاً منطب  بر الگعوبا نمی تغییرات در رتبه نیز اقای رضایی رأیالگوی 

به ایع  ترتیعب نعه در  .به ترتیب در مناق  یازد ، یک، هشت و نه( بود  است رأی)بیشتری   موسوی

اقای رضایی نیز در همعان  است، مناققی نه اقای موسوی بیشتری  درصد اراک خود را به دست اورد 

و میعزان اراک اقعای اقتصعادی توسععة میان ضریب رابطة دست اورد  است. ه مناق  بیشتری  اراک را ب

هعا بعه ایع  ترتیعب نعه همبسعتگی میعان ان .ای ناملا مستقیم و معنی دار بود  اسعترضایی نیز رابطه

ای قعوی میعان ایع  رابطعهۀ دهندبود  نه نشان R2=0/830بود  و ضریب خط رگرسیون نیز  3222/6

اقعای رضعایی نیعز افعزایش  اقتصادی افزایش داشته درصد اراکتوسعة هرچه  ، رأیدو متغییر است. بناب

 داشته است.

 
  شهر مشهد و درصد آراء رضایی اقتصادی مناطقتوسعة مستقيم ميان ضریب رابطة  - 16شکل 

 2932: نگارندگان،أخذم



 23...                    یجمهور استیدورۀ انتخابات ر  یدهم جینتا ییتحلیل فاا                      سال شانزدهم

 

امعا رونعد اسعت؛  326/6رفاهی توسعة نه همبستگی میان درصد اراک ای  ناندیدا و شاخ  با ای 

نیعز بعه معورد  رسد. ایع  ( نمیR2=0/663)ی دارد معنیخط رگرسیون و ضریب ان به حد استاندار

امعا  ؛رفاهی بسعیار بالعا بعود  توسعةدو منطقة در  ازیر ؛دو و هشت به وجود امد منطقة ثیر دو أخاقر ت

هشت برعکس اقای رضایی بیشتری  اراک خعود را در منطقة رضایی نمتر بود  و در  اقای رأیدرصد 

 گیرد.های میانی قرار میان در رتبهوسعة تاما سطح  ؛ای  منطقه نسب نرد 

تعوان ارتبعاط اموزشی و میزان اراک ای  ناندیدا نیز نمعیتوسعة در مورد ارتباط بی  شاخ  سطح 

 داری به لحاظ اماری و فاایی نه مورد اقمینان باشد یافت.معنی

نعه همبسعتگی  شهر مشهد و میزان اراک رضایی بعا ایعنلی مناق  نلانتوسعة ارتباط میان ضریب 

اقمینععان بخععش نبععودن ضععریب خععط واسععطة امععا بععه  ؛دهععد( را نشععان مععی322/6بالععایی)

امعا در ؛ ( و روند ان و افزایش نقاط ناهمگ  قابلیعت اقمینعان امعاری را نعداردR2=0/676رگرسیون)

نلی مناق  بعا میعزان درصعد اراک توسعة ضعی  مستقیمی میان رابطة  نه توان گفتمی را مجموع ای 

 شهر مشهد وجود دارد.اقای رضایی در مناق  شهرداری نلان
 

 
 شهر مشهد و درصد آراء رضاییکلی مناطق کلانتوسعة ميان ضریب رابطة  -17شکل 

 2932، : نگارندگانأخذم
 

 تحليل آراء آقای کروبی. 2. 2

شعهر را ن(  از نل اراک ایع  نلعارأی 3066)% 6/6شهر مشهد در مجموع اراک اقای نروبی در نلان

اما تحلیل فاایی ان در سعطح شعهر  نند؛شهر ایفا تشکیل داد و نتوانست نقشی درخور را در ای  نلان

( و هشعت %32/6( ، نعه )%36/6) ( ، یعک% 30/6دهد نه به ترتیب در منعاق  یعازد  )مشهد نشان می
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دو  رأیالگعوی خود را در ای  مناق  بعه دسعت اورد  اسعت. ایع   رأی( بیشتری  اراک سبد % 01/6)

 .دهداساسی و قابل توجه را نشان مینکتة 

زیعرا ایع  دو  ؛اقایان موسوی و رضعایی اسعت رأینیز همانند الگوی  رأینه ای  الگوی اول ای  

دهعد تفعاوت نه نشان معیدوم ای  .انددست اورد ه ناندیدا نیز بیشتری  اراک خود را در همی  مناق  ب

دسعت اورد  بعا ه را در سعبد خعود بع رأیای نه اقای نروبی بیشتری  در ای  چهار منطقه رأیدرصد 

اقای نروبی بسیار زیاد است به شعکلی نعه بععد از ایع  چهعار منطقعه  کدیگر مناق  به نسبت نل ارا

بود  نه ای  میعزان تقریبعاً  رأی  % 69/6دوازد  شهرداری مشهد با منطقة اقای نروبی در  رأیبیشتری  

تعوان معی ، رأیبنعابفو  داشعته اسعت. منطقة ت نه ای  ناندیدا در میانگی  چهار اس یرأینص  میزان 

 بیان داشت نه محبوبیت ای  ناندیدا در ای  چهار منطقه تقریباٌ دو برابر مناق  دیگر بود  است.
 

 
 شهر مشهدتوزیع فضایی آراء آقای کروبی در کلان -18شکل  

 2932، : نگارندگانأخذم 
 

 دارمعنعی و ی مسعتقیمااقتصادی مناق  و درصد اراک ایع  ناندیعدا نیعز رابطعه توسعةبی  ضریب 

بعه ایع  ناندیعدا  رأیشود درصد مناق  نمتر میتوسعة وجود دارد. به ای  صورت نه هرچه ضریب 

میعان ایع  دو متغیعر و ضعریب رونعد خعط  303/6با توجه به همبسعتگی   ،یاربناب .یابدمینیز ناهش 

 داری ای  رابطه را پذیرفت. توان معنیمی ،دست امد  استه ب  R2=0/753رگرسیون نه 



 22...                    یجمهور استیدورۀ انتخابات ر  یدهم جینتا ییتحلیل فاا                      سال شانزدهم

 

 
 کروبیآقای شهر مشهد و درصد آراء اقتصادی مناطق کلانتوسعة ميان ضریب رابطة  -19شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ
 

و دار وجعود دارد معنعیو  مستقیم  ایرفاهی و میزان اراک اقای نروبی نیز رابطهتوسعة بی  ضریب 

دهعد. ایع  نشعان معی را اقعای نروبعی نیعز افعزایش رأیرفاهی، میزان درصد توسعة با افزایش سطح 

 است.قابل اثبات   R2=0/702و همچنی  ضریب خط رگرسیون   391/6موضوع با همبستگی 
 

 
 کروبیآقای شهر مشهد و درصد آراء رفاهی مناطق کلانتوسعة ميان ضریب رابطة  -41شکل 

 2932، ان: نگارندگمأخذ
 

دار اماری وجعود نعدارد و معنیرابطة اقای نروبی  رأیاموزشی مناق  و درصد  ةبی  میزان توسع

 ای را به اثبات رسانید.توان وجود رابطهدر ای  شاخ  نمی

ای به اقای نروبعی رابطعه رأیمناق  شهرداری مشهد و میزان درصد  ةجانبنلی و همهتوسعة میان 

وجعود داشعته و همچنعی   331/6ود دارد. از رو بی  ای  دو متغییعر همبسعتگی دار و مستقیم وجمعنی

 است.ای  دو متغییر رابطة  ۀدهندشد  نه نشانمحاسبه R2=0/806ضریب رگرسیون نیز 
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 کروبیآقای شهر مشهد و درصد آراء کلی مناطق کلانتوسعة ميان ضریب رابطة  -41شکل 

 2932، : نگارندگانمأخذ
 

شهر مشهد بیانگر ای  موضوع است نعه ایع  انندگی فاایی اراک اقای نروبی در نلاندر نهایت پر

 رأیامعا الگعوی  ؛ناندیدا نتوانسته نالبد شهر را به صورت محسوس تحت تاثیر اراک خعود قعرار دهعد

 است.یعنی اقای موسوی و رضایی  ؛دو ناندیدای دیگر رأیسبد ای  ناندیدا بسیار شبیه به الگوی 

 و پيشنهادها گيرینتيجه .5

اسعت و ععواملی نعه بعه  سیاسعی یدهندگان به فرد یا جریعانرأی، واننش عقلانی یا هیجانی رأی 

الشععاع خعود قعرار های انتخابعاتی را تحتگیریلحاظ معوقعیتی، جغرافیعایی و فاعایی نعوع تصعمیم

ثیرگعذار أو در انتخابعات ت؛ از جمله عواملی نه بر الگوی رفتار سیاسی معردم انددهند بسیار گسترد می

شود تفکر خاصی داشعته باشعند و در ها است نه سبب میاست پایگا  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ان

توسععة اقتصعادی، توسععة ثیر متغیرهعای أدر ای  پژوهش تع بدهند. رأیخاصی نیز  نامزدهاینتیجه به 

معردم در  رأیاری مشهد بعر الگعوی شهرد ةگاننلی در مناق  دوازد توسعة اموزشی و توسعة رفاهی، 

تعا توسععه گوناگون از نظعر سعطح و مشخ  شد نه متغیرهای  شدی انتخابات دهم سنجش و ارزیاب

له نیعز أ. شاهد ایع  مسعدهندگان بود  استرأیدهی به ناندیداها مورد توجه رأیحد زیادی در میزان 

هعای مشعترک در نیازها و ویژگی یاردابه لحاظ فاایی شهر مشهد نه  مناق  مختل  ای  است نه در

و حتعی یعک پیوسعتگی فاعایی را در  انددهی خاصی نیز داشتهرأیالگوی  اند،ای بود سطو  توسعه

 با رونعد افعزایشدر شهر مشهد توان چنی  نتیجه گرفت نه در نهایت میاند. میزان اراک خود شکل داد 

شد و برعکس در سعه نژاد ناسته میای احمدیدرصد اراک اق، از توسعه در متغیرهای گوناگون سطو 



 29...                    یجمهور استیدورۀ انتخابات ر  یدهم جینتا ییتحلیل فاا                      سال شانزدهم

 

رابطعة اقای موسوی و نروبی ای  روند معکعوس بعود و بعا یعک  رأیویژ  در سبد ناندیدای دیگر به

)اقایعان موسعوی، نروبعی  ناندیدهادار با افزایش سطو  مختل  توسعه، درصد اراک ای  مستقیم معنی

محیطعی و ریرمحیطعی گونعاگون و بسعیار زیعادی  افزایش داشت. لازم به ذنر است عوامل و رضایی(

ثیر أثر باشند. ای  پژوهش تلاش نرد  است تعا تعؤناندیداها م رأیتواند در نتایج انتخابات و الگوی می

ثیرگذار محیطی بعر انتخابعات و توزیع  فاعایی اراک در دومعی  شعهر أتری  عوامل تچند مورد از مهم

فاایی و متغیرهعای دخیعل در انتخعاب ناندیعداها در انتخابعات از نظر پراننش، توزی   را ایران بزرگ

هعر  تحلیعل دقیع  و جعام  نتعایج نعه باید اذععان نعرد  ،یارنند. بنابننکاش دهم ریاست جمهوری 

 است. ثیرگذار فراوانیأو شناسایی متغیرهای ت نیازمند بررسی عوامل انتخاباتی

 نامهکتاب

مخصوص انتخابعات ریاسعت جمهعوری دورۀ دهعم. (. جداول 2933استانداری خراسان رضوی. ) .2

 مشهد: دفتر تقسیمات سیاسی استانداری، پورتال استانداری خراسان رضوی. 

 حعوزۀ  مطالععه: ایرانیان )مورد انتخاباتی رفتار (. تحلیل2933بایی لاشکی، م. و پیشگاهی فرد، ز. ) .2

نامعة علمعی فصعللامی(. اسع شعورای مجلعس هشعتم دورۀ انتخابات در چالوس و نوشهر انتخابییة

 .39-222(، 9) 2، های جغرافیای انسانیپژوهشی پژوهش

، 0و 1 ،فرهنگ ةناممجلة . )م. محمدی، ترجمه(. سیاسی ةفرهنگ سیاسی و توسع (.2916پای، ل. ) .9

61-91. 

 ةنامعپعژوهش .در نهمی  انتخابعات ریاسعت جمهعوری بررسی مشارنت مردم(. 2930پرچمی، د. ) .6

 .91-02، 19 ،شناسی(نامة جامعه)ویژ  نسانیاعلوم 

 ۀمعردم در هشعتمی  دور اکمبانی جغرافیایی خاسعتگا  ار (.2931فرد، ز. و شوشتری، ج. )پیشگاهی .1

 .263-296، 6، ژئوپلیتیک ةنامفصل .انتخابات مجلس شورای اسلامی

 فرد، ترجمه(. تهران: نشر قومس.)ز. پشگاهی جغرافیای انتخابات.(. 2930تایلور، پ. ج. ) .0
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