
 

 

 

 

 جغرافیای انتخابات

 
 راد مراد مايیاوی

 

 چنيذٌ
 

خغشافياي ا٘تخاتات يىي اص خؼتاسٞاي ٘ؼثتاً ديشپاي دا٘ؾ خغشافياي ػياػي اػت وٝ 

يٙذٞاي ا٘تخاتاتي، تّٙٛ تلٕيٕات ٚ ٘تايح  آساء اتٝ ٚاواٚي تٔأُ فوا، ٔىاٖ، فش

ٚ  س ػياػيٞاي فوايي دس سفتا اثشٌزاسي تفاٚت ،دٞٙذٌاٖ ٘ٛاحي ٔختّف يأس

 پشداصد.  ٔي ٞاي ا٘تخاتاتي ٌيشي حٛصٜ ؿىُ

تا  ٞاي ا٘تخاتاتي تٝ حٛصٜ تمؼيٓ ػشصٔيٗ ،ٗ ٕ٘ايٙذٌاٖ ٔشدْيا٘تخاتات ٚ تٔي٘ياص  پيؾ

لٛا٘يٗ ٚ  پزيشؽ ٕٓٛٔي ي،يٞاي خغشافيا ٚيظٌيٚ ٔتٙاػة تا ٔشصٞاي ٔـخق 

٘تخاب ٕ٘ايٙذٌاٖ ا تشايٞاي خغشافيايي دس ٔماْ تؼتشي ٜ اػت. ايٗ ٔحذٚد ا٘تخاتاتي

ثيش لٌٔي تش تشوية ٚ واسوشد ٟ٘ادٞاي أاي ٚ ّٔي، ت دس ػٌٛح ٔختّف ٔحّي، ٘احيٝ

تش پايٝ  ،ٞاي ا٘تخاتاتي تٙذي ػشصٔيٗ تٝ حٛصٜ سٚ، ٘احيٝ ػياػي حىٛٔت داسد. اص ايٗ

اًالٓات   ٌيشي اص ػأا٘ٝ ٞاي خٕٔيتي، فشٍٞٙي، ػشصٔيٙي ٚ تٟشٜ ؿٕاسي اص ؿٙاػٝ

 ٖ تٛخٝ خغشافياي ا٘تخاتات اػت.وا٘ٛ ،خغشافيايي

 دٔٛوشاػي، خغشافياي ا٘تخاتات، ٔـاسوت،حٛصٜ ا٘تخاتاتي َا مليذياشٌ

                                                                                                                   

  ساد داساي دوتشاي خغشافياي ػياػي اص دا٘ـٍاٜ تشتيت ٔذسع ٚ ٔحمك ٌرشٜٚ ٌٔأِرات ايرشاٖ دس     دوتش واٚيا٘ي

 تاؿٙذ. پظٚٞـىذٜ ٌٔأِات ساٞثشدي ٔي

 83شواره هسلسل   6831پاییز  شواره سوم  سال دهن  فصلناهه هطالعات راهبردی 
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 مقذمٍ
وٙٙذ. دستاسٜ ٞش ٚاطٜ  اػت وٝ دس آٖ ٔشدْ حىٛٔت ٔي اي دٔٛوشاػي تٝ ٔٔٙاي ِ٘اْ ػياػي

 تا(. 1ؿٕاسي ٌٔشح اػت) ٞاي تي پشػؾ ،حىٛٔت، حىٛٔت تٝ ٚػيّٝ ٚ ٔشدْئٙي ايٗ ٌضاسٜ 

ٞاي ٔشتثي تا ايٗ ٔفاٞيٓ دس  ٞا ٚ پاػخ  ٞاي ٔتٔذدي تٝ تحّيُ ٚ تفؼيش پشػؾ وٖٙٛ سؿتٝ

ٚ  ٌييفشيٙي ٔحآ ٘مؾ تٝ ،دٔٛوشاػي دس خغشافياٌفتاس  ا٘ذ. سٚاداسي ٌؼتشٜ دٔٛوشاػي پشداختٝ

 ٞاي ا٘تخاتاتي خذا اص ٌاٖ ٔشدْ دس حٛصٜذا٘تخاب ٕ٘ايٙ تش ايٗ اػاع، .ٌشدد تاص ٔيآٖ  ػشصٔيٙي

اي اص  ٔدٕٛٓٝ ،آٚسد وٝ دس آٖ ِ٘اْ ػياػي سا دس ٔحيي تٝ ٚخٛد ٔي ،ياػي(حي ػاٛٞٓ )يا ٘

 ،ياتٞاي ا٘تخات حٛصٜدس ايٗ فشايٙذ وٙٙذ.  ٞاي ا٘تخاتاتي، ٘مـٝ ػياػي وـٛس سا تىٕيُ ٔي حٛصٜ

 . آفشيٙي داس٘ذ ٘مؾ ،وٝ دس ٔماْ ٚاحذٞاي خغشافياي ػياػي سٚ٘ذ تٝ ؿٕاس ٔي اي ػياػي حياٛ٘

 ٌيش٘رذ  لشاس ٔري  خغشافياي ػياػيخؼتاسٞاي  دس پيٛ٘ذ تادٔٛوشاػي ٚ ا٘تخاتات اص آٖ سٚي 

زيشي ايرٗ  پر ٘ا ذ. خذاييؿٛ٘ ّٔت، حىٛٔت ٚ ػشصٔيٗ ٔشتٛى ٔي٘اپزيش  خذاييوٝ تٝ ػٝ ٓٙلش 

 ،ترٝ ٓثراست ديٍرش    .وٙرذ  اي اػت وٝ اسادٜ ّٔت سا ترٝ حىٛٔرت ٔٙتمرُ ٔري     ساتٌٝ يٙذاتش ،ٔثّث

اثشٌزاسي اسادٜ ّٔت تش ؿيٜٛ حىٛٔت دس اداسٜ  صيػا ّٕٓي اتضاستٟتشيٗ  ،تاتدٔٛوشاػي ٚ ا٘تخا

پيرت ٚ خا٘ؼرتٖٛ    (.2اػرت) ّ٘ٛ حىٛٔت  ، دٔٛوشاػي خغشافياييايٗ اػاع . تشاػت ػشصٔيٗ

خغشافيراي ا٘تخاترات سا صيرش     ،ا٘ذ إِٔاسف خغشافياي ا٘ؼا٘ي تٟيٝ وشدٜ اي وٝ تشاي دايشٜ دس ٔماِٝ

يٙرذٞاي ا٘تخاتراتي   اا٘ذ وٝ تٝ ٚاواٚي تٔأُ فوا، ٔىراٖ ٚ فش  ي دا٘ؼتٝٔدٕٛٓٝ خغشافياي ػياػ

 (.3ٚ ّْٓٛ اختٕآي ٘يض دس استثاى اػت) 1ؿٙاػي پشداصد ٚ دس ٓيٗ حاَ تا ا٘تخاتات ٔي

 

 خستارَاي خغرافياییالف. 
تٛاٖ آٟ٘ا سا ِ٘اْ  واٖ٘ٛ ٔثاحث خغشافيايي، ٚالٔيات ٓيٙي حاٚي تٔذ فوايي اػت وٝ ٔي

وٝ ٓيٙيت ٚ داؿتٗ تٔذ فوايي، تٙياد پظٚٞؾ  ٔٙيتٝ ايٗ ٔ ؛ِ٘اْ خغشافيايي ٘أيذفوايي يا 

ٔٛهٛٓات خغشافيايي اػت. تٙاتشايٗ، خغشافيا دا٘ؾ ٌٔأِٝ پذيذاسٞاي ػٌح وشٜ صٔيٗ اػت. 

ٌشدد وٝ داساي تٔذ فوايي تٛدٜ ٚ تٛاٖ تٝ  اؿيا ٚ ٔٛاسدي اًالق ٔياص پذيذاسٞا ٘يض تٝ آٖ دػتٝ 

                                                                                                                   
1. psephology 
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ٞا، اٍِٛٞا ٚ لٛا٘يٗ حاوٓ تش ايٗ  سا داؿتٝ تاؿٙذ. ٌٔأِٝ تٛصيْ فوايي پذيذٜ٘مـٝ دسآٔذٖ 

 ػت.دٞي ٚ تٟضيؼتي، فشخاْ )غايت( دا٘ؾ خغشافيا ػاصٔاٖ ٍ٘شي، اٍِٛٞا تٝ ِٔٙٛس تثييٗ، آيٙذٜ

تٙذي، اػاع  تٙذي ٚ ػٟٕيٝ تمؼيٓتٝ ِٔٙٛس سيضي  ٞا دس لاِة تش٘أٝ ٌٔأِٝ تٛصيْ فوايي پذيذٜ

يٙذ، تٔييٗ اختالف دس ٔحتٛاي فوايي ػٌح اسٚد. دس ايٗ فش ٍا٘ي تٝ ؿٕاس ٔيتٟضيؼتي ٕٞ

صٔيٗ ٚ تحّيُ سٚاتي فوايي، پايٝ ٌٔأِات خغشافيايي اػت وٝ دس آٖ پشاوٙؾ، فـشدٌي، 

وٝ تٝ ٘ٛٓي تياٍ٘ش ِ٘اْ ٔذيشيت فواػت، تاصتاب ػاختاس  ،ٞا تٙذي پذيذٜ تٙذي ٚ ػٟٕيٝ تمؼيٓ

تٛاٖ ٌفت  تاؿذ. اص چٙيٗ ِٔٙشي اػت وٝ ٔي ٔيي حاوٓ تش خأٔٝ اختٕآي، التلادي ٚ فشٍٞٙ

ٞا سا دس استثاى تا ػاختاس اختٕآي  فوايي پذيذٜ -خغشافيا پشاوٙذٌي، افتشاق ٚ تاصػاخت ٔىا٘ي

 (.4وٙذ) التلادي تثييٗ ٔي –

 

 خغرافياي سياسی ب. 
 دس پيٛ٘ذ تا ٖٔىا ،اػت. دس ّْٓٛ خغشافيايي ٔىاٖ ،دا٘ؾ خغشافيا تشيٗ ٔفْٟٛ وّيذي

 ،دس ايٗ ٔياٖ. ياتذ لاتّيت تفؼيش ٔياوِٛٛطي فشٍٞٙي ٚ ػياػت ، ًثئت، تاسيخ، التلاد، خأٔٝ

 افشادسٚا٘ي ٚ ٓاًفي ٔياٖ ٞا ٚ پيٛ٘ذٞاي  تؼتٍي خغشافياي ػياػي تٝ د٘ثاَ يافتٗٞاي  پظٚٞؾ

ٓٙٛاٖ يىي  تٝ ،خغشافياي ػياػي .ؿاٖ تشلشاس اػت اػت وٝ دس آٖ ص٘ذٌي سٚصٔشٜ ٚ فواٞايي

تٝ ٌٔأِٝ اٍِٛٞاي فوايي ػتيضؽ ٚ ٕٞىاسي ٔياٖ تاصيٍشاٖ  ،ٞاي ّْٓٛ خغشافيايي اص سؿتٝ

پشداصد. وـٕىؾ تاصيٍشاٖ تش ػش تلاحة لّٕشٚ ٚ ٔٙاتْ، تأثيش  ػياػي دس ٕٞٝ ػٌٛح ٔي

ٚ  1ٞاي ّٔي دس تشپايي دِٚت، اػتفادٜ اص ٕ٘ادٞاي ػشصٔيٙي ٚ رٞٙي يا ٕٞاٖ ٕ٘ادٍ٘اسي ٞٛيت

ٞاي خغشافيايي، دس ٌؼتشٜ ٌٔأِاتي آٖ  ٌشاِٖ ٔتأثش اص پذيذٜ يُ ويفيت سفتاس تاصيٍشاٖ ٚ وٙؾتحّ

ٞاي ػياػي  خغشافياي ػياػي تٝ تحّيُ آٖ دػتٝ اص ٓٛأُ ٚ پذيذٜ ،ٌيشد. دس ٚالْ لشاس ٔي

 ا٘ذ. پشداصد وٝ داساي تٔذ فوايي ٔي

يايي ٔشتثي تا سٚ٘ذٞاي ػياػي ػياػي سا ٌٔأِٝ تٕايضات خغشاف سٚ، اٌش خغشافياي اص ايٗ

تٝ ٌٔأِٝ ٚ ٚاواٚي  ،تٝ ٓٙٛاٖ صيشٔدٕٛٓٝ ايٗ دا٘ؾ ،٘ٛاحي تذا٘يٓ، خغشافياي ا٘تخاتات

                                                                                                                   
1. Iconography 
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پشداصد. ٞشچٙذ تشخي ٘يض خغشافياي ا٘تخاتات  ٞاي فوايي دس سفتاس ػياػي ٔي اثشٌزاسي تفاٚت

 (.5ا٘ذ) ّف دا٘ؼتٝدٞٙذٌاٖ ٘ٛاحي ٔخت سا كشفاً ٌٔأِٝ تّٙٛ تلٕيٕات ٚ ٘تايح آساء سأي

( تا تٝ أشٚص، ايٗ 1897) 1اص ٍٞٙاْ ًشح دا٘ؾ خغشافياي ػياػي تٛػي فشدسيه ساتضَ

چٙذيٗ ٌشايؾ دس آٖ خّٜٛ  ،ايٗ تحَٛ سٚ٘ذدا٘ؾ فشاص ٚ فشٚدٞاي تؼياس داؿتٝ اػت. دس 

خغشافياي ا٘تخاتات ؿىٛفايي ٚ سٚ٘ك آؿىاسي داؿتٝ اػت.  ،ا٘ذ وٝ دس آٖ ٔياٖ تاسصتشي داؿتٝ

آ٘ذسٜ  تٝ ،ٞاي خغشافياي ػياػي تٝ ٓٙٛاٖ يىي اص ٌشايؾ ،پيـيٙٝ خغشافياي ا٘تخاتات

ٞاي (. ٚي تا تّفيك ٘مـ6ٌٝشدد) تاصٔي -پذس خغشافياي ا٘تخاتات  -فشا٘ؼٛي  (1913)2صيٍفشيذ

تٝ تشػيٓ  ،تٌثيمي حٕايت حضتي تٝ ٕٞشاٜ ٔـخلات خغشافياي ًثئي، اختٕآي ٚ التلادي

 (.7يشي پشداخت)ٌ يأ٘مـٝ سفتاس س

ٔتأثش اص سٚيىشد خثشٌشايي  ،خغشافياي ا٘تخاتات ٕٓذٜ ٌٔأِات ٘خؼتيٗ دس ٌؼتشٜ ادتيات

ٌٔأِات خغشافيايي ا٘تخاتات تٝ ػٝ صٔيٙٝ ػٙتي آٖ ئٙي ٔاٞيت  ،1981ٔحيٌي تٛد٘ذ.تا دٞٝ 

تاب اسؿش أا تا ا٘تـاس و ؛ؿذ ٌيشي ٚ اٍِٛي ٕ٘ايٙذٌي ٔحذٚد ٔي يأش ستثش ؤٌيشي، ٓٛأُ ٔ يأس

ؿٙاػي ا٘تخاتاتي ٚ تغييشات تاسيخي دس  صٔيٙٝ خذيذي تا ٓٙٛاٖ پٛيايي ،(1981ٚ تايّٛس )

 (.8ٝ ؿذ)فاهخغشافياي ا٘تخاتات تٝ ادتيات ايٗ حٛصٜ ا

ٞاي ٜ ٞاي ا٘تخاتاتي اػت. ايٗ ٔحذٚد واٖ٘ٛ ٌٔأِاتي خغشافياي ا٘تخاتات، حٛصٜ

ٚ  اي ٘احيٝٔحّي، ٔختّف ٙذٌاٖ دس ػٌٛح يإ٘ ا٘تخاب تٝ ِٔٙٛسدس ٔماْ تؼتشي  ،خغشافيايي

ٞاي  ٔحذٚدٜ اص ايٗ سٚ، داسد. حىٛٔتثيش لٌٔي تش تشوية ٚ واسوشد ٟ٘ادٞاي ػياػي أت ،ّٔي

دس واٖ٘ٛ تٛخٝ خغشافياي  ،ٞاي ٔشتثي تا دٔٛوشاػي ٕ٘ايٙذٌي خغشافياي ػياػي ٚ ؿٙاػٝ

اي ا٘تخاتات آٖ دػتٝ اص ٚاحذٞاي خغشافي ،ٌفتٝ (. تش پايٝ ٌٔاِة پيؾ9ٌيش٘ذ) ٔي سالشا٘تخاتات 

تٝ ديٍش  .ٞاي دٔٛوشاتيه تاؿٙذ دٞذ وٝ داساي ِ٘اْ ػياػي سا ٔٛسد ٌٔأِٝ ٚ ٚاواٚي لشاس ٔي

ٞاي  ٞا ٚ وشػي تلذي ٚ احشاص ٔٙاكة، ػٕت -1وٝ: دٞذ  ٔي سا ٔذِ٘ش لشاس خاٞايي ،ػخٗ

آ٘ىٝ ٌشٚٞي دس خأٔٝ  تي -دٚس اص اخثاس ا٘تخاتات ٔٙلفا٘ٝ ٚ تٝ -2حىٛٔتي سلاتتي تاؿٙذ، 

                                                                                                                   
1. Friedrich Ratzel 

2. Andre Siegfried 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ratzel
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ٞاي ٔذ٘ي ٚ  آصادي -3 ٚ ٞاي صٔا٘ي ٔـخق تشٌضاس ؿٛد وٝ دس دٚسٜ - حزف يا ٔحشْٚ ٌشدد

 سوت دس سلاتت ػياػي توٕيٗ ٌشدد.ػياػي تشلشاس تاؿذ تا كحت ٚ ا٘ؼداْ ٔـا

 

 مشارمت، بىياد وظام دمًمراتيلج. 
ِٛٝ ا٘تخاتات تش ٔـاسوت تشيٗ ٌشايؾ دس اداسٜ أٛس اػت. واٖ٘ٛ ٔحٛسي ٔم ٔـاسوت ٟٔٓ

دسٌيشي فشد دس ػٌٛح ٔختّف فٔاِيت دس  ،اػت. ٔفْٟٛ ٔـاسوت ػياػيػياػي ٟ٘ادٜ ؿذٜ 

. فشم تش آٖ اػت وٝ چٙيٗ ِ٘اْ ػياػي اص ٓذْ دسٌيشي تا داؿتٗ ٔماْ ػياػي اػت

وشدٖ ؿيٜٛ ص٘ذٌي ٔشدْ سا تٝ د٘ثاَ  دٌشٌٛ٘ي دس ػاخت لذست ػياػي ٚ ٓمال٘ي ،ٔـاسوتي

ٞا ٚ واسوشدٞا، چاِؾ فشايٙذ  تٝ ديٍش ػخٗ، پيٛ٘ذدادٖ ؿىاف ٔياٖ خٛاػت (.11داسد)

ٔـاسوت ػياػي ئٙي ؿيٜٛ ٔـاسوت، ؿذت ٚ  تٔذ اصػٝ  ،ٔـاسوت اػت. دس ايٗ فشايٙذ

ؿيٜٛ ٔـاسوت تش اػاع فشكت، ٔيضاٖ ٓاللٝ، ٔٙاتْ دس ٌيشد.  تحّيُ لشاس ٔي ٔٛسد ويفيت آٖ

 ،ِٔٙٛس اص ؿذت ٔتفاٚت اػت.تٝ ٔـاسوت دس خأٔٝ ٞاي سايح ٘ؼثت  ٍ٘شؽ ٚ دػتشع فشد

وٙٙذ ٚ ٘يض تٔذاد دفٔات  افشادي اػت وٝ دس فٔاِيت ػياػي ٔٔيٗ ؿشوت ٔي ؿٕاسػٙدؾ 

ويفيت تٝ ٔيضاٖ  .ذؿٙات، ٔتفاٚت تْٚ ٔٙا ٞا اػاع فشكت تش چٝ تؼأـاسوت آٟ٘اػت وٝ 

تش وؼا٘ي وٝ لذست سا ثيش آٖ أآيذ ٚ ػٙدؾ ت شتخـي وٝ دس ٘تيدٝ ٔـاسوت تٝ دػت ٔيثا

دس  ،ٞا ٚ ٔٙاتْ فشكتپايٝ ؿٛد. ايٗ أش ٘يض تش  ٔشتٛى ٔي ،ٌزاسي ػياػت ٝت وٙٙذ ٚ إٓاَ ٔي

 .(11ٔتفاٚت اػت) ،ٔختّف أْٛخ

چٖٛ ٘ياصٔٙذ وٕتشيٗ  ؛ٔـاسوت ػياػي دس ِ٘ش ٌشفتحذالّي تٛاٖ ؿىُ  دادٖ سا ٔي يأس

ؿٛاٞذ  ٕٔىٗ اػت تٝ پاياٖ تشػذ. ،ؿذي تٝ كٙذٚق ا٘ذاختٝ أتٝ ٔحن ايٙىٝ س ٚ تٟٔذ اػت

پايٍاٜ اختٕآي ر التلادي،  اػاع تش ،ػٌٛح ٕٞٝس د ،صيادي ٚخٛد داسد وٝ ٔـاسوت ػياػي

ؿخليت ٚ ٔحيي  ،ٔحُ ػىٛ٘ت تحليالت، ػٗ، ؿغُ، خٙؼيت، ٔزٞة، لٛٔيت، ٘احيٝ،

 آٔاسيٕٞثؼتٍي  .٘إٞا٘ٙذ اػت ،ٌيشد وٝ دس آٖ ٔـاسوت كٛست ٔي يٞاي ٔيٗػشصػياػي يا 

ٚخٛد  ،ٔٔشٚف اػت« اثشتخـي ػياػي»ٝ تٝ چٔياٖ ٔيضاٖ ٔـاسوت ػياػي ٚ ٔيضاٖ آ٘تااليي 

 (12.)داسد
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ٞاي ػياػي، التلادي  ٞاي ػياػي، ٔـاسوت ّٔي افشاد خأٔٝ دس صٔيٙٝ تٙياد ٔـشٚٓيت ِ٘اْ

( ٚ إٓاَ 13ساتٌٝ ٔؼتميٕي تا دٔٛوشاػي داسد) ،اػت. ٔـشٚٓيت ِ٘اْ ػياػي غيشٜ ٚ

ٌشدد وٝ تاصتاب اسادٜ ٕٓٛٔي تاؿذ. ٍٞٙأي وٝ دس  ٔي ّٕذادصٔا٘ي ٔـشّٚ ل ،حىٛٔت

تٛاٖ  ٞا ٚ الـاس پاييٗ اص حمٛق ػياػي تشخٛسداس ٘ثاؿٙذ، ٕ٘ي ٞايي آٓ اص الّيت ٌشٜٚ ،اي خأٔٝ

ٞاي ػياػي سا تش اػاع  تا ٔٔياسٞاي دٔٛوشاػي لائُ تٝ ٔـشٚٓيت ِ٘اْ ػياػي تٛد. ِ٘اْ

 ،دس ٌؼتشٜ ٔذيشيت أٛس ّٔي ٚ ٔحّي ،1ٟ٘اد ٞايِ ٔشدْ ا٘ٛاّ ػاصٔاٖ افشاد ٚ آفشيٙي خايٍاٜ ٘مؾ

ػاالسي تش ا٘تخاتات  ٙذ. اػاعِ ٔشدْوٙ تٙذي ٔي ػاالس تمؼيٓ دس ٔيا٘ٝ ًيفي اص التذاسٌشا تا ٔشدْ

ٞاي  . ا٘تخاتات دس ِ٘اْؿٛد ٔيتٟٙا اص ٕٞيٗ سٍٞزس ٕٔىٗ ٘يض اػت ٚ تٔييٗ اوثشيت ٚ الّيت 

تٔييٗ ػياػت وّي  ،ٌشاٖ تٔييٗ حىٛٔت داسد وٝ ٓثاستٙذ اصاػاػي  واسوشدػٝ  ،دٔٛوشاتيه

آٌا يا ػّة ٔـشٚٓيت اص لذست ٕٓٛٔي ئٙي  ،ٞاي ػياػي ٚ ػشا٘داْ حىٛٔت ٚ ٌشايؾ

  .(14حىٛٔت اػت)

تٝ  ٌيشي لذست اػت ٔشدْ دس ؿىُ ٌؼتشدٜ ٔـاسوت ػاالسي، ؿشى سػيذٖ تٝ ٔشدْ

ٍٕٞا٘ي دس  ٟ٘اد ا٘تخاتات ،تٙاتشايٗ .ذؿتإٍٞاٖ ٟٔيا تشاي  ياػية ػكتٝ ٔٙاٚسٚد  اي وٝ ٌٛ٘ٝ

ٔدٕٛٓٝ ّٕٓيات دستشٌيش٘ذٜ ا٘تخاتات  .اػتػاالسي  تحمك ٔشدْ صٔيٙٝ پيؾ ،ٞش وـٛسي

تٝ  ٌشاٖ حىٛٔتوـٛسٞا دس ساػتاي ٌضيٙؾ  يٞاي اخشاي ٘أٝ ؿذٜ دس لٛا٘يٗ يا آييٗ تيٙي پيؾ

دس  وٙٙذٌاٖ ٚٞاي پشاوٙذٜ ا٘تخابٌاٜاحضاب تٝ ِ٘ش وٝ دس ايٗ ٔياٖ،ٟٔاس لذست اػت  ِٔٙٛس

 ٞايحضب تٝ خشياٖ، تٝ ٓثاست ديٍش .ٕ٘ايٙذ دٞي اٞذاف ا٘تخاتات وٕه ٔي ٟ٘ايت ػأاٖ

دٞذ ٚ آٖ سا اص چٟشٜ ػياػت خشد خاسج وشدٜ ٚ تٝ غيش ٔتٕشوض، خٟت ٔي ػياػي پشاوٙذٜ ٚ

ٔتـىُ دِٚت ٚ  ذست ٔتٕشوض ٚؿذٖ اص ل فشد تا خاسج تخـذ.آٖ ػيٕاي ػياػت والٖ ٔي

٘يشٚ ٌشفتٝ ٚ خٛاٞذ تٛا٘ؼت تا پـتيثا٘ي ، وٝ خٛد ػاصٔا٘ي ٔتـىُ اػت ،پيٛػتٗ تٝ حضب

ٞاي دٔٛوشاتيه خٛيؾ سا خٛاػتاس ؿٛد. تٝ ٕٞيٗ حضب ٚ دس چاسچٛب ا٘تخاتات، اِٚٛيت

تي سا دس سٚا ٞاي طسفيدٌشٌٛ٘يتٛا٘ذ تحٛالت ٚ ٌؼتشؽ احضاب ػياػي ٔي ٚ ػثة، تٛػٔٝ

 صٔأذاساٖ، تغييش ،ٚسد تا حذي وٝ دس ٓلش وٙٛ٘يآاختٕآي تٝ ٚخٛد  تٙيادٞايٖ ٟ٘ادٞا ٚ ائ

 .(15يؼت)تذٖٚ دٌشٌٛ٘ي دس احضاب ػياػي ٔيؼش ٘

                                                                                                                   
1 . NGO 



 283ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخغرافياي اوتخابات 

اي وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ؛ؿَٕٛ يافتٝ اػت اٖٟپيشٚي اص اكَٛ دٔٛوشاػي اسصؿي فشاٌيش ٚ خ ،أشٚصٜ

 ،ٞاي خاسيـاٌٖزاسي ، لٛا٘يٗ ٚ ػياػتداس٘ذ وٝ تلٕيٕاتٞا تياٖ ٔيوٕاتيؾ ٕٞٝ حىٛٔت

ي ٚ ا٘تخاتات دس دٚ ػذٜ أػاالسي، حك س(. ٌؼتشؽ ٔشد16ْيٙذ خٛاػت ٔشدْ اػت)اتش

تيـيٙٝ )اوثشيت( لاًْ  ،1971فشاص ٚ فشٚدٞاي تؼياس داؿتٝ اػت. دس حاِي وٝ دس ػاَ  ،ٌزؿتٝ

 141 ِ٘اْ حاوٓ دس ،1995ا٘ذ، تا ػاَ ٞاي التذاسٌشا داؿتٝٞاي ػشاػش خٟاٖ، ِ٘اْحىٛٔت

ػٝ ؿشى دٔٛوشاػي وٝ پيـتش ٓٙٛاٖ ؿذ، داسا اص  ،وـٛس خٟاٖ 191وـٛس اص ٔدّٕٛ 

 (. 17تٛد٘ذ)

ٞاي تٛػٔٝ ػياػي ٚ ٔفؼش ٘مؾ ٔشدْ دس حىٛٔت اػت. لٛا٘يٗ ا٘تخاتات يىي اص ؿاخق

ٚ  ٘ـاٍ٘ش ساتٌٝ حىٛٔت ٚ ٔشدْ ،ا٘تخاتاتي، اخشاي آٖ ٚ ٔيضاٖ ٔـاسوت ٔشدْ دس ا٘تخاتات

حىٛٔت ٔشدْ  ػاصيا٘تخاتات اتضاس ّٕٓياتي ،(. دس ٚال18ْ)تاؿذ ٔيٚهٔيت اختٕآي آ٘اٖ 

ٞاي ا٘تخاتات يٍا٘ٝ ساٜ وؼة ٔـشٚٓيت ٚ حما٘يت ِ٘اْ ،اػت. دس خٛأْ ٔتىثش أشٚصي

ذ. آٖ تاؿحىٛٔت ٔشدْ  ٘ـاٍ٘ش ا٘تخاتات تشٌضاسيأا ٕٞٛاسٜ چٙيٗ ٘يؼت وٝ  ؛ػياػي اػت

ٞاي ٔختّف ٚ وٝ دس چاسچٛب آصادي وأُ،ٌضيٙٝ يافتخٛاٞذ  ئشدٔ ٕاييػيٍٞٙاْ ا٘تخاتات 

ا٘تخاتاتي ٔشدٔي اػت وٝ  پايٝ،تش ايٗ  تشخاػتٝ اص ٔشدْ ٚ تش اػاع لاٖ٘ٛ ٔشدٔي تشٌضاس ؿٛد.

 تاؿذ: ٞاي صيشٚيظٌيداساي 

اػتٛاس  ٔشدْ خٛاػت ش سهايت ٍٚٞٙأي ا٘تخاتات ٔشدٔي اػت وٝ ت :حامميت مردمیل. 

ٝ  لراٖ٘ٛ ا٘تخاترات  صٔيٙٝ آٖ ٚخرٛد  پيؾ ،اص ايٗ سٚ .تاؿذ ْ  ساآٖ اتٔراد ٔختّرف    ي اػرت ور  ٔرشد

 وشدٜ تاؿٙذ.ٚ تلٛية ٔـخق 

ْ    ،ٔشدٔي دس ا٘تخاتاتِ :باتاب ارادٌ امثریتدي.  ٔٔيراس ٚ   ،خٛاػت ٚ ٌٔاِثرٝ اوثشيرت ٔرشد

 .ؿٛداٍ٘اؿتٝ ٔئيضاٖ ٚ ٘تيدٝ ا٘تخاتات 

ٔيرضاٖ ا٘تخاترات    ،خٛاػرت ٚ ٌٔاِثرٝ اوثشيرت   تا پزيشؽ ايٗ حميمت ورٝ  : حق اقليتسٍ. 

ٔشدٔري   ،دس غيرش ايرٗ كرٛست   ٚ ٔشدٔي اػت، تايذ حمٛق الّيت تٝ ًٛس وأرُ سٓايرت ؿرٛد    

 ِ٘ش اوثشيت تاؿذ.ؽ پزيش٘اچاس تٝ  چٙذ الّيت ٘خٛاٞذ تٛد. ٞش
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ؿرذٖ ٚ   آحراد خأٔرٝ تايرذ دس چراسچٛب لراٖ٘ٛ ترشاي ا٘تخراب        :آزادي اوتخاباتچُار. 

ِ٘رش خرٛد سا   فرشد ٔرٛسد   ٞش وغ ٔداص تاؿذ خٛد يرا   ،تٝ ديٍش ػخٗ د تاؿٙذ.وشدٖ آصا ا٘تخاب

 ي دٞذ.أس ،ٌشايؾ داسدِشي وٝ ٘تٝ ٞش ٘أضد يا  اػت٘أضد وٙذ ٚ ٞش ؿخلي آصاد ٚ ٔداص 

 ّٕرذاد ٕٞؼراٖ ٚ تشاترش ل   ،اٌش ٕٞرٝ ؿرٟشٚ٘ذاٖ دس ا٘تخاترات    :برابري َمٍ شُريوذانپىح. 

يا ٔشدٔي تاؿذ. تشاتشي تايذ دس ٘أضدؿذٖ ٚ ٘يض اسصؽ آساي  تٛا٘ذ آصادا٘تخاتات ٔي آٍ٘اٜ ؿٛ٘ذ،

 ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ إٓاَ ؿٛد.

دس  ،خأٔٝ تتٛا٘ٙذ يا٘تخاتاتي اػت وٝ ٕٞٝ ديذٌاٟٞا ،: ا٘تخاتات ٔشدٔيگراییمثرتشش. 

   دس آٖ ؿشوت وٙٙذ. ،لاِة لاٖ٘ٛ ٔشدٔي

وٝ ٕٞٝ افشاد تاِغ خأٔٝ اي تِٙيٓ ؿٛد : ا٘تخاتات ٔشدٔي تايذ تٝ ٌٛ٘ٝمشارمت عامٍَفت. 

دٞٙذٌاٖ صياد تاؿذ ٚ ػٟٓ حورٛس   يأس ؿٕاستايذ  ،ديٍش ػٛئداص تٝ ؿشوت دس آٖ تاؿٙذ. اص 

 .(19)تاؿذ تاالاص وُ خأٔٝ ٘يض  ،يأٞاي سياتٙذٌاٖ دس پاي كٙذٚق

 دا٘اٖ ػياػي ٘يض تٝ ٌٔأِٝ ٔىاٖ ا٘تخاتات دس ٌؼتشٜ ػشصٔيٙي)ٔحّي،خغشافيدس ايٗ ٔياٖ، 

ٞاي آٔاسي ا٘تخاتات ٚ ٘تايح ٚخٛد دادٜ ،تا ٕٞيٗ اٚاخش پشداص٘ذ.ٚ ّٔي( ٔي اي٘احيٝ

دا٘اٖ سا خغشافي ،دا٘اٖ()تٝ ٓٙٛاٖ اتضاس ٟٔٓ خغشافي ٞا ٚ ا٘ٔىاع آٟ٘ا تش سٚي ٘مـٝ ٌيشي يأس

تخؾ  ،ٌٔأِٝ ا٘تخاتات ،تٛخٝ تٝ ايٗ ٔٛهٛٓات تا ػخت تٝ خٛد ٔـغَٛ ٍ٘ٝ داؿتٝ تٛد.

خغشافياي ا٘تخاتات سا ٌٔأِٝ تٛصيْ فوايي پذيذٜ  غشافياي ػياػي دِٚت اػت.خ ٘اپزيشِ خذايي

ٞاي ٞا ٚ ٚاوٙؾٞاي ػياػي ؿأُ ٕٞٝ فٔاِيتپذيذٜ ا٘ذ.ٌيشي تٔشيف وشدٜيأػياػي س

ٚاوٙـي ػياػي  ،تلٕيٓ فشد تشاي ؿشوت دس ا٘تخاتات ا٘ؼا٘ي اػت وٝ ٔاٞيتي ػياػي داس٘ذ.

خغشافيايي  ٚاواٚيدا٘اٖ تٝ خغشافي ،س ٚ ٘تايح ٔـخق ٌشديذصٔا٘ي وٝ ا٘تخاتات تشٌضا اػت.

يٗ چٙ پشداص٘ذ.التلادي ٚ خٕٔيتي ٔي ٞاي اختٕآي،اص دادٜ ٌيشيتٟشٜ٘تايح ا٘تخاتات تا 

 1ػشيٛاػتاٚا ْ.وي.ا ،تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ اي يا ػٙتي تاؿذ.ثش اص سٚيىشد ٘احيٝإٔٔىٗ اػت ٔتي تحّيّ

ٝ ػاختاسٞاي حٕايتي وٍٙشٜ )ٞٙذ( ت ٝدس ٌٔأِ سا اي٘احيٝاص سٚيىشدٞاي ػاختاسي ٚ  ايآٔيضٜ

وٝ ٘تايح ا٘تخاتات  ،اي٘احيٝؿٙاختي   ثيشات اختٕآي، التلادي ٚ خٕٔيتأت ،وٝ دس آٖ واس تشد

اص  ،ٕٞچٙيٗ دس ًَٛ دٚ دٞٝ ٌزؿتٝ .(21)ا٘ذِحاٍ ؿذٜ ،ا٘ذثش وشدٜأٌيشي( سا ٔت يأس ٞاي )٘مـٝ

                                                                                                                   
1. M.K.Srivastava 
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اي تٝ ٌٛ٘ٝ ،اي ا٘تخاتٍشٞات سفتاس ا٘تخاتاتي افشاد يا ٌشٜٚسٚيىشد سفتاس فوايي دس ٌٔأِ

 اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ،فضايٙذٜ

 تٍٙٙاٞرا ٚ  ٔـرىالت خأٔرٝ اػرت.     ٞرا، ادسان، ٍ٘رشؽ  ( ؿٙاختٔٔياسػٙدٝ ) ،ا٘تخاتات

ٖ ٘ـاٍ٘ش تفاٚت ،ٌيشي تش سٚي ٘مـٝيأتٛصيْ ٘تايح س ،تٙاتشايٗ ٞراي ٔختّرف   ٞاي سفتاسي ٔىرا

اص دادٞراي آٔراسي    تخؾ آٖ ،دس خغشافياي ػياػي تش ايٗ تاٚس اػت وٝ 1ٔٛيش سيچاسد .تاؿذ ٔي

صيرشا   ؛ٕ٘ايرذ فوايي تش سفتاس ا٘تخاتراتي افرشاد تٕشورض     دس تٔذا٘تخاتات ٔٔتثش اػت وٝ  اي تتثٔش

ٖ  سأي فشم تش ايٗ اػت وٝ ٌضيٙؾ وا٘ذيذاٞا تش اػاع ٔٙافْٔاً ٕٓٛ ٚ ايرٗ   تاؿرذ  ٔري  دٞٙرذٌا

ثيش أت ،دا٘اٖ خغشافي ،اص ايٗ سٚ .پزيشد تأثيش ٔيلٛٔي افشاد  آي، التلادي ٌٚضيٙؾ اص پايٍاٜ اختٕ

خغشافياي ػياػي تٝ ٌٔأِٝ آٖ تخرؾ اص   ٘ٙذ ٚدأٟٓ ٔيٌش  ٓأُ ٔحيٌي سا دس ا٘تخاب ٌضيٙؾ

 .(21تاؿذ)سفتاس ا٘تخاتاتي تش ٔحيي  اثشٌزاسي ٘ـاٍ٘ش وٝ دپشداصا٘تخاتات ٔي

 

 گيريأيتأثير خغرافيا بر رفتار رد. 
يىي اص ديشپاتشيٗ خؼتاسٞاي خغشافيراي ا٘تخاترات اػرت. اص     ،ٌيشيتشػيٓ ٘مـٝ سفتاس سأي

اي وٝ ٔياٖ ايرٗ پرشاوٙؾ فورايي ٚ ٚخرٛد     تٝ ٌٛ٘ٝ اػت؛ٌيشي ٔتّٙٛ اٍِٛي سأي ،تٔذ فوايي

ٞراي  . دس دٔٛوشاػري تاؿرذ  ٔري ٕٞثؼرتٍي تشلرشاس    ،تٍٙاٟٞا ٚ ٚاحذٞاي التلادي ٚ اختٕرآي 

ٞاي اختٕآي، تاسيخي، فشٍٞٙي يا التلادي اػتٛاس اػت. ترشاي  ْ حضتي تش ؿىافپيـشفتٝ، ِ٘ا

ٚخرٛد  ٘ٛٓي ساتٌٝ  ،ٔياٖ ًثمٝ، ٔزٞة ٚ ٌشٜٚ لٛٔي ٚ دِثؼتٍي آ٘اٖ تٝ تٕشوض اختٕآي ،ٕ٘ٛ٘ٝ

دٚ ؿيٜٛ آٔشيىرايي ٚ اٍّ٘ؼريي ٔرٛسد تٛخرٝ      ،ٌيشي. دس ٌٔأِٝ تأثيش خغشافيا تش سفتاس سأيداسد

اػت ورٝ دس آٖ ؿرٕاس خٕٔيرت     2ٌشايئحّياي ٕٓذتاً  ٔثتٙي تش ٌٛ٘ٝ ،ىايياػت.  ؿيٜٛ آٔشي

 تٕايضتش اػاع   3ؿىاف ًثماتيٞاي ا٘تخاتاتي إٞيت فشاٚا٘ي داسد. دس ؿيٜٛ اٍّ٘يؼي، ٔحذٚدٜ

ياتذ. يىي اص داليُ ًرشح چٙريٗ   ( إٞيت ٔيتحليالت،ويفيت ص٘ذٌي ٚ فشًٞٙ )تّٙٛ ًثمٝ ٚ

احرضاب   ،. تش اػراع ٞرش دٚ ؿريٜٛ   اػتاي ٞاي ٘احيٝؾ تأثيش ٞٛيتاي دس اٍّ٘ؼتاٖ، واٞؿيٜٛ

 (  22تّٙٛ پايٍاٜ خٛاٞٙذ داؿت.) ،اص ِ٘ش فوايي ،ٔشتثي تا آٟ٘ا

                                                                                                                   
1. Richard muir 

2. Localism 

3. Class cleavage 
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ا٘ذ، اص ِ٘ش تراسيخي،  دٔٛوشات وٝ تش تٙياد ًثمٝ واسٌش تشپا ٌـتٝ احضاب ػٛػياَ ،تشاي ٔثاَ

ٝ    ؿرٛ٘ذ. دس ٘ٛاحي ؿٟشي واسٌش٘ـيٗ پـتيثا٘ي ٔيػٛي ٕٓذتاً اص  وراس   ٔماترُ، احرضاب ٔحافِر

ٞراي سٚػرتايي ترٝ    ٘ـيٙاٖ ًثمٝ ٔتٛػي ٚ ٔحرذٚدٜ حأي واسفشٔاياٖ، پـتيثا٘ي خٛد سا اص حٛٔٝ

ٞا دس اٌ٘ثاق ٔيراٖ   دادٖ تٝ دٔٛوشات يأٌشايؾ ػياٞاٖ آٔشيىايي دس س ،آٚس٘ذ. ٕٞچٙيٗدػت ٔي

 ّغ تاصتاب داسد.آ٘ددس ؿٟشٞايي چٖٛ ٘يٛيٛسن ٚ ِغ ،ٌيشي ٚ تشوية ٘ظادييأاٍِٛٞاي س

ٍٞٙأي وٝ پشاوٙؾ فوايي ًثمٝ يا ٌشٜٚ لٛٔي دس ٌزاس صٔاٖ دٌشٌٖٛ ؿٛد، خغشافياي 

ٟٔاخشت ًثمٝ ٔتٛػي اص ؿٟشٞاي تشيتا٘يا  ،ٌشدد. تشاي ٌٕ٘ٛ٘ٝيشي ٘يض ٔتحَٛ ٔييأتشآٔذٜ اص س

ٍِٛي ا 1ؿذٖتٝ افضايؾ لٌثي ،71ٚ  1961ٞاي دٞٝ  ٞا ٚ ٘ٛاحي سٚػتايي دس ًَٛ ػاَتٝ حٛٔٝ

تٝ ٚيظٜ تحٛالت التلادي  ،سٚػتايي ٔٙدش ٌشديذ وٝ تىشاس ايٗ ٚهٔيت -ٌيشي ؿٟشي يأس

تاصتاتي اص  ،ٌيشييأاص ا٘ؼداْ ًثمٝ واسٌش ؿٟشي واػت. اٍِٛي خغشافياي س ،1981دٞٝ 

التلادي اػت. تش ٕٞيٗ پايٝ، ٓٛأُ خغشافيايي  –ٞاي اختٕآي تٕايضات ٚ خٛاػت ٌشٜٚ

ٌيشي سا ٔتأثش وٙٙذ. تدشتٝ ٘ـاٖ دادٜ اػت وٝ تش تٙياد يأثش دس سؤاختٕآي ٔ تٛا٘ٙذ تٙيادٞاي ٔي

وٙٙذ، تٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ حتي اٌش ٕٓذٜ افشاد ٕٞا٘ٙذ ٞٓ ُٕٓ ٔي ،4تأثير َمسایگیخؼتاسِ 

ٔـاتٝ ٞٓ تٝ  ،دادٖ سأي تٝ ٍٞٙاْؿاٖ دس پيٛ٘ذ تا خاي ديٍش تاؿذ،  التلادي -ؿشايي اختٕآي

 (. 23دٞٙذ)يي ٔإٔٞؼايٍا٘ـاٖ س

 

 7حًزٌ اوتخاباتی. اَ
 .ٞراي ا٘تخاتراتي اػرت   تٙذي وـٛس صيرش ٓٙرٛاٖ حرٛصٜ   ، ٘احيٝتشٌضاسي ا٘تخاتات صٔيٙٝپيؾ

ٞرش حرٛصٜ   . ؿٛد اػتفادٜ ٔي ٞاي ا٘تخاتاتيحٛصٜاص ٓأُ خٕٔيت تٝ ٓٙٛاٖ ػٙدٝ ايداد  ،ٕٓٛٔاً

ٝ ٞاي ترٝ ٞرٓ پ  ٚاحذ اداسي وأُ يا تشويثي اص تخؾ ٘ٛٓيا٘تخاتاتي  ٗ ٚاحرذٞا دس  اص اير  يٛػرت

ٝ   اػت. )ٔحّي(ٚ خشد)ّٔي(  ػٌٛح والٖ ٕٞا٘ٙرذ تؼرياسي اص    -ٞٙرذ  وـرٛس  دس  ،ترشاي ٕ٘ٛ٘ر

تش ٕٞريٗ   .ؿٛديٗ ٔييتٔدٞٙذٌاٖ  يأؿٕاس س  ثثت ٘اْ پايٝ ٚػٔت حٛصٜ ا٘تخاتاتي تش ،-وـٛسٞا

ٚ ٔثراسصات   تتسلا تٝ ِٔٙٛس ،ٞاي ا٘تخاتاتيؿىّي حٛصٜ ا٘ذاصٌي ٚ ٞٓ ٞٓ ،خٕٔيت تشاتش ،اػاع

                                                                                                                   
1. Polarization 

2. The neighbourhood effect 

3. Constituency 
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ٝ  ػٛء ،صيشا ؿىُ ٘أِٙٓ ؛ٔٙلفا٘ٝ هشٚسي اػت ا٘تخاتاتي سا دس رٞرٗ   1ُٗ ٔشصتٙذي خا٘ثذاسا٘ر

 (24)ػاصد.ٔتثادس ٔي

ْ  يوشدٖ ا٘تخاتات ٚ تٔ ّٕٓياتي ي ٞرا  ترٝ حرٛصٜ  وـرٛس  ٘ياصٔٙرذ تمؼريٓ    ،يٗ ٕ٘ايٙرذٌاٖ ٔرشد

ؿرذٜ لرا٘ٛ٘ي ترا     ختٝٔحرذٚدٜ خغشافيراي ؿرٙا    ٓثاست اػت اص ،. حٛصٜ ا٘تخاتاتياػت ا٘تخاتاتي

لّٕرشٚ   ياخرضا  ،ٞرا ٌيشد. ايٗ حرٛصٜ ٔشصٞاي ٔـخق ٚ تٔذاد ٔٔيٙي ٕ٘ايٙذٜ وٝ تٝ آٖ تّٔك ٔي

ٞاي ا٘تخاتاتي(ٌّٔٛب آٖ اػرت ورٝ ترا    تٙذي)حٛصٜ٘احيٝ. (25)دٞذا٘تخاتات وـٛس سا ؿىُ ٔي

ػاػي وـرٛس  لٛا٘يٗ ٌزؿتٝ ٚ لاٖ٘ٛ ا لٛا٘يٗ ا٘تخاتاتي، پزيشؽ ٕٓٛٔي، ي،يٞاي خغشافياٚيظٌي

دس خلٛف ويفيت ٔحرذٚدٜ تٙرذي    ،دس لاٖ٘ٛ اػاػي اػتشاِيا ،تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ .(26)ٕٞاًٞٙ تاؿذ

 :ؿٛدٓأُ تشسػي ٔيپٙح  ،ٞاي ا٘تخاتاتي ٕ٘ايٙذٌاٖيا تمؼيٕات حٛصٜ

 .داخُ ٔحذٚدٜ حٛصٜ ا٘تخاتاتي تاؿٙذٌاٖ التلادي اختٕآي ٘ياصٞائٙافْ ٚ . 1

 .سٚ٘ذ تحٛالت خٕٔيتي. 2

 .ٔحذٚدٜ ا٘تخاتاتي پيـٟٙادؿذٜ ٞاي استثاًاتيخايي ٚ صيشػاختٝ ُ ٔؼافشتي، خاتٚػاي. 3

 .ٔحذٚدٜ ا٘تخاتاتي پيـٟٙادؿذٜ اي دسٞاي ًثئي ٚ ٌٔٙمٝٚيظٌي. 4

 .ٞاي ٔٛخٛد ا٘تخاتاتئشص ٔحذٚدٜ. 5

تٝ تّٙٛ ٔٔياسٞراي آٖ تؼرتٍي    ،ٞاي ا٘تخاتاتيحٛصٜ تٙذيپيچيذٌي أٛس ٔشتٛى تٝ ٔحذٚدٜ

حرٛصٜ ا٘تخاتراتي دس    11فشم وٙيرذ  .لاتُ تـشيح اػت دس لاِة يه ٔثاَ ،. ايٗ تّٙٛ(27)داسد

ايٗ  %61يه ٔيّيٖٛ ٘فشاػت.  ،دٞٙذٜ ايٗ اياِت يأا٘ذ ٚ خٕٔيت سداخُ يه اياِت تشػيٓ ؿذٜ

اص ِ٘رش خٕٔيتري ترا ٞرٓ      ، تمشيثراً ٔشوض 11٘ذ وٝ ايٗ أشوض ؿٟشي ػاوٗ 11اخُ دخٕٔيت دس 

ٝ ا٘ذ. ترش   ؿذٜ وـاٚسصي ٚ پيشأٛ٘ي پشاوٙذٜ ٘ٛاحيدس ٘يض دٞٙذٜ  يأٔيت سٔاتمي خٕ تشاتش٘ذ.  پاير

٘فرش خٕٔيرت    111111تايرذ   ٞرا اكُ تٔذاد تشاتش ٕ٘ايٙذٌاٖ ٞش حٛصٜ، ٞش وذاْ اص ايٗ ٔحذٚدٜ

سهرايت حاكرُ    ،تيؾ ٔؼاٚي ٔياٖ ٔشاورض ؿرٟشي  اداؿتٝ تاؿذ. تا تشػيٓ ٔشصٞاي ا٘تخاتاتي وٕ

ٞرش ٔحرذٚدٜ ترا ٞرٓ تشاتش٘رذ. چٙريٗ        يخٕٔيت ؿٟشي ٚ سٚػتاي تٝ ٘حٛي وٝ ؿٕاس ؛ٌشددٔي

 ايأا ايٗ ٚهرٔيت ترش   ؛ٕٔىٗ اػت ٌٔاتك فٟٓ خغشافياي ٔشدْ حٛصٜ ا٘تخاتاتي تاؿذ ،تشػيٕي

. ترش  سػرذ  تٝ ِ٘ش ٔري ٘آادال٘ٝ  ،دس ٔماتُ حٛصٜ ا٘تخاتاتي ؿٟشي ،٘أضدٞاي سٚػتايي ٚ پيشأٛ٘ي

                                                                                                                   
1 Gerrymandering 
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ٔٙافْ  اًذ ِٚي آٟ٘ا كشفٙتايذ ٕ٘ايٙذٜ ٔٙافْ سٚػتايياٖ تاؿ٘فش  4 ،ٕ٘ايٙذٜ 11اص ٞش  ،اػاع ٓذاِت

 ؿٟشي سا ٔذ ِ٘ش داس٘ذ. ٘ٛاحي

ٕٔىرٗ  ورٝ   ،سٚػرتايي  ٘رٛاحي تٝ  -ي ا٘تخاتاتيٞا ٔحذٚدٜ حٛصٜ يٗيتٔ - ٌفتٝپيؾسٚيىشد 

خٌٛى تا اي ٘مـٝ ،ذٙسٚدٞاي خشٚؿاٖ تاؿ ٔٙاًك وٛٞؼتا٘ي ٚپشاوٙذٜ،  ٞايتخؾ داساي اػت

 ٔتثرادس رٞٗ  تٝداسا٘ٝ سا فشهيٝ ٔشصتٙذي خا٘ة آٚسد وٝ چٝ تؼاپذيذ ٔي ٙٛٓئشص ًثئي ٚ ٔل

 پشداصيٓ. ٞاي ا٘تخاتاتي ٔي ٞاي حٛصٜ دس ادأٝ تٝ تشسػي ٚيظٌي. (28)وٙذ

 

 برابري تعذاد ومایىذگان. 4
تشاترشي خٕٔيرت    .ٟٔرٓ اػرت  ٔياٍ٘يٗ خٕٔيت  ،ٕ٘ايٙذٌاٖ حٛصٜ ا٘تخاتاتي دس تٔييٗ تٔذاد

ا٘حرشاف اص ايرٗ اكرُ     تا ايٗ ٚخٛد،ٞاػت. اػاع تٔذاد ٕ٘ايٙذٌاٖ حٛصٜ ،اتاتيٞاي ا٘تخحٛصٜ

 .ٕ٘ايرذ ٔي خٕٔيتي تا حذٚدي پزيشفتٙي ي ٚيٞاي ٔىا٘ي، فوا، تا تٛخٝ تٝ تفاٚت(تٙذيػٟٕيٝ)

ٝ  ٞااكُ تؼاٚي خٕٔيت دس ٔحذٚدٜ ،ديٛاٖ ٓاِي اياالت ٔتحذٜتش اػاع حىٓ  اسصؽ  ، ترش پاير

ٔالحِرات   ،ا٘حشاف اص ايٗ اكُ تش اػاع اػرتا٘ذاسدٞاي خٕٔيتري   ٕٝ،تا ايٗ ٞ يىؼاٖ آساػت.

ا٘حرشاف اص اكرُ، ػياػرتي    ٔمِٛرٝ  . پزيش اػرت أىاٖ لا٘ٛ٘اً ،ٞاي ٞش اياِت ٚيظٌي ٚ ٘يض لا٘ٛ٘ي

 ،دس وـٛسٞاي چٙذحضتي ذ.ٙسا ِغٛ و «تؼاٚي ٌّٔك» دادٌاٜ اكُ وٝ تٔذٞا ػثة ؿذ اياِتي تٛد

دس تٔذاد ٕ٘ايٙذٌاٖ سٚ ترٝ ٌؼرتشؽ اػرت .ٌشچرٝ      تفاٚتپزيشؽ  ٚ ٘ٛاحيتٙذي  ًشح ػٟٕيٝ

اػت، أا تا تٛخٝ تٝ تٙرّٛ   يٞاي داساي واػتي ،ٜ٘فش هتٞاي ا٘تخاتاتي  حٛصٜ دس ِ٘اْ ته ٓوٛي

 پرزيشي تيـرتشي داسد.   اٌ٘ٔاف ،ٞاي ا٘تخاتاتي ساتٌٝ ٔياٖ حٛصٜ ايداددس  اٌاٞ دس ٔمياع ػىٛ٘ت

دس  ،اػرت  ٞراي ا٘تخاتراتي   خٕٔيت حرٛصٜ ؿٕاس  تااٖ تٙاػة تٔذاد ٕ٘ايٙذٌ ،ٞذف تٝ دِيُ آ٘ىٝ

ٞراي  ٘خؼت تشآٚسد ٔدّٕٛ وشػري  د.ٌشد ٔيإٓاَ اكُ تؼاٚي دس دٚ ٔشحّٝ  ،ِغ فذساَأد

 تٙذي خٛد اياالت. ػپغ ٘احيٝٚ  ٔدّغ دس ٔياٖ اياالت

 

 خمعيت  .4
 شايتر  ٖ حٛصٜ ا٘تخاتاتيٙايا ٔدّٕٛ ػاوسأي داساي حك  تاؿٙذٌاٖؿٕاس ِٔٙٛس اص خٕٔيت، 

 ،يٗ ٔؼروٛالٖ وـرٛسي  يتٔ ٔالن خٕٔيت ،دس اػتشاِيا تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ .اػت تٔييٗ تٔذاد ٕ٘ايٙذٌاٖ
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 ٞاي ا٘تخاتاتي اػرت.  يٗ ٔحذٚدٜيتٔٚ  دٞٙذٌاٖ يأس ؿٕاس تشآٚسد ٞاي ٔدّغ، وشػيٚاٌزاسي 

ِٕ٘ري   تري  لآذٌي ٚ تا تٛخٝ تٝ تيسا  تٙذي ٞاي ػياػي تش٘أٝ ٘احيٝ ذٌييپيچتايذ  ،تاسٜدس ايٗ 

  يأدٞٙرذٌاٖ ترذٖٚ فشص٘رذ، وؼرا٘ي ورٝ س      يأتراالي تٔرذاد س   تٕشورض ٕٞچرٖٛ  ؿٙاػي،  خٕٔيت

 يٕٗٞر  ترش  .لرشاس داد تٛخرٝ   ٔرٛسد ٞرا  ٜ ِ٘يش غيش ؿٟشٚ٘ذاٖ يا فشص٘ذاٖ خٛاٖ خرا٘ٛاد  ؛دٞٙذ ٕ٘ي

ٞراي ٔتٙرّٛ ػياػري ٘مرؾ     ٞاي ا٘تخاتاتي ٚ ٌرشايؾ حٛصٜ ؿٙاختي ٞاي خٕٔيت ٚيظٌي اػاع،

َ   ،اياالت ٔتحذٜ حياٛدس تشخي ٘ ،تشاي ٔثاَ وٙٙذ. ٟٕٔي ايفا ٔي غيرش ػراوٗ ٚ    ،خٕٔيرت ػريا

ٔٛاسد فرٛق دس   ،تٙاتشايٗ ؿٛد. وٝ دس ػشؿٕاسي خٕٔيت ِحاٍ ٕ٘يفشاٚا٘ي ٚخٛد داسد خاسخي 

 .٘ذثشؤٞاي ػياػي ٚ تٔييٗ تٔذاد ٕ٘ايٙذٌاٖ ٔ سلاتت

 

 خغرافياي طبيعی. 7
ٚ ؿريٜٛ   ٌراٞي  اٍِٛي ػىٛ٘ت شپاييتٕٞٛاسٜ دس  ،ٔحيٌي ؿشايي صيؼتتٙيادٞاي صيؼتي ٚ 

ٞاي ا٘تخاتاتي تا تٛخرٝ   ٘ٔييٗ ٔشص حٛصٜ ،اص ايٗ سٚ .ا٘ذ آفشيٗ تٛدٜ ٘مؾ ٔٔيـت تاؿٙذٌاٖ ٘احيٝ

تٙذي ٚ ترأٔيٗ خٛاػرت ػراوٙاٖ حرٛصٜ      تخـي تٝ ػياػت ٘احيٝ دس ٔـشٚٓيت ،ٕٞيٗ ؿشايي تٝ

 .ثش اػتؤتؼياس ٔ

 

 ي ارتباطات ترابريدسترسی، .2
تاؿٙذٌاٖ حٛصٜ ا٘تخاتاتي، واسايي تااليي  ٔٙافْپيٛ٘ذ تا دس  اتاستثاً فيتوي ٚ تحشن اٍِٛي

ٓ  اي  تٝ ٌٛ٘ٝ ،ي استثاًاتيٞا صيشػاخت ،ايٗ اٍِٛ ٚ تذاْٚ . دس حفَداسد  ،ٔؼتميٓ ٚ غيرش ٔؼرتمي

 .ٙذوٙ ئآفشيٙي  ٘مؾي يخغشافيا ٞاي ٔحذٚدٜتٝ  دػتشػي ٔمِٛٝ دس تٔييٗ

 

 واحيٍ .4
 ،خٕٔيرت آٖ ٚ تٝ تثْ ٞا  ٌاٜ وٝ ػىٛ٘ت اي يحاٛدس ٘ ا٘تخاتاتيحٛصٜ ٔحذٚدٜ  ٌؼتشٜتٔييٗ 

ٝ   .تاؿذ ٔي پٟٙاٚس ٘اٌضيش ،اػت  پشاوٙذٜ  ،دس اػرتشاِيا  1حرٛصٜ ا٘تخاتراتي وراٍِٛسِي    ،ترشاي ٕ٘ٛ٘ر

                                                                                                                   
1 .Kalgoorlie 
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اً . غاِثر ٕ٘ايذ ٔي تش ص اسٚپاي تاختشي ٌؼتشدٜوٝ ا داسدويّٛٔتش ٔشتْ  2265151تٝ ٚػٔت اي  پٟٙٝ

ٗ  اػرت. دس  «تشاتشي ٔياٍ٘يٗ خٕٔيتري »اكُ  حذٚدٜ وٕتش اصخٕٔيت ٔ ،دس چٙيٗ ٔٛاسدي  چٙري

ٗ  دؿٛاس تاؿرذ.  آٖ ٘ثايذ تٔأُ ٔياٖ حٛصٜ ا٘تخاتاتي ٚ ٕ٘ايٙذٌاٖ يسدأٛ ٝ  ٔرٛاسد  اير  ٌرش تٛخير

 ي،يخاٝ تٟثٛد ٚ پيـشفت ٚػايُ خات تثْ آٖتٝ ٚ اػت. ٞشچٙذ ٌزس صٔاٖ  1تٙذي ٘آادال٘ٝػٟٕيٝ

 .ػاصدٔي اثش ٌٔٙك تٛخيٟي سا وٓچٙيٗ  ، إٞيتٔؼافشتي ٚ استثاًي

 

 شئًمتري. 4
ي ِ٘يرش  تٞراي ا٘تخاترا   حرٛصٜ  )٘مـرٝ( خلٛكريات ؿىّي  ،تٙرذي  دس تٔييٗ ٔٔياسٞاي ٘احيٝ

ترٝ ديٍرش ػرخٗ، ٔٔياسٞراي طئٛٔتشيره       .ياترذ  إٞيرت صيرادي ٔري    ،3فـرشدٌي  ٚ 2چؼثٙذٌي

ٝ  ٔشصتٙرذي خا٘رة   تشفٙرذٞاي ٔرشتثي ترا   دس تشاترش  ( فـرشدٌي  ٚ چؼثٙذٌي) هرٕا٘ت  ص ا ،داسا٘ر

 .٘ذپزيش ٘يض چاِؾ يٞاي ٙيٗ هٕا٘تٞشچٙذ تدشتٝ ٘ـاٖ دادٜ وٝ چ. پايذاستشي تشخٛسداسا٘ذ

 

 َاي اوتخاباتی گيري حًزٌ َاي سياسی در شنل مالكي. 
ٚ  خايٍرراٜ، ػررٙدٝ ٚ ٔٔياسٞرراي ػياػرري ٕٞچررٖٛ ٞرراي ا٘تخاترراتي ٌيررشي حررٛصٜ ؿررىُدس 

ٙرذ ورٝ دس ادأرٝ ترٝ     ٙو ٟٕٔي ايفا ٔري ٘مؾ  ،ٞاي ٕٞؼٛ ٞا ٚ خشياٖ تـىُ ،احضاب آفشيٙي ٘مؾ

 .ؿٛد ٔيؿٕاسي اص آٟ٘ا اؿاسٜ 

 

 2طرفی بی. 4
 آفشيٙي ػآِ احرضاب، سٓايرت  )ٌؼتشٜ ّٔي( ٚ ٘مؾٔمياع يا٘تخاتات تضس٘ياص تشٌضاسي  پيؾ

فشكت تٙاػرة آسا  أىاٖ ٚ  ،وٝ دس آٖ ػتااص ػٛي )ٔدٕٛٓٝ(حاوٕيت  ًشفي ػياػي اكُ تي

ػيؼرتٓ  ٕٓرذتاً دس   ًشفري  فشاٞٓ تاؿذ. تري  )ّٔي ٚ ٔحّي( احضاب تشاي ٕٞٝ ،ٞا تا تٔذاد وشػي

                                                                                                                   
1. Malapportionment 
2. Cohesion 

3. Compactness 

4. Neutrality 
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PR
 اٍِٛيًشاحي  PRٔحشن اكّي دس تمؼيٕات ،ٚالْ دس .ياتذ ٔفْٟٛ ٔي)ٕ٘ايٙذٌي تٙاػثي(  4

 .ٌرشدد صتا٘ي ٚ ٔزٞثي ٔـرخق   ٞاي ٚ ٔحذٚدٜ تمؼيٕات ،اػت وٝ دس آٖ ػياػي -خغشافيايي

ترشاي  . ٌرشدد ٔري تٛصيرْ  احضاب  ءٔيضاٖ آسا ٞاي ٔدّغ تٝ تٙاػة وشػي ،ٕ٘ايٙذٌي تٙاػثيدس 

ٚ  دس وـرٛسٞايي   ،2(STVٌيرشي فرشدي لاترُ ا٘تمراَ )     يأِ٘راْ س  ،ٔثاَ ٕٞچٙريٗ   ِ٘يرش ايشِٙرذ 

 ا٘ذ.ػيؼتٓ فٟشػتياػت وٝ داساي تشلشاس وـٛسٞايي 

 .يه حضب تايذ تيؾ اص ٘يٕي اص ٔدّٕٛ آسا سا وؼرة وٙرذ   ،دٚحضتي ِ٘اْدس وـٛسٞاي تا 

-ٚهٔيت پيچيرذٜ  ،اي لٛٔيٞ تا احضاب الّيت ٌٚشٜٚ ،ٞا ِ٘اْ  PRٝ ػأا٘ٝايٗ دس حاِي اػت و

 ٚتٙرذي  ٘احيٝ وٝاي  تحث تش ػش ايٗ تٛد وٝ تش٘أٝ ،. دس اياالت ٔتحذٌٜزاس٘ذ تٝ ٕ٘ايؾ ٔي يتش

ُ  ٞٙرٛص دس خشيراٖ اػرت.    ،سا ٘يض ٔرذ ِ٘رش لرشاس دٞرذ     يٞاي ٕ٘ايٙذٌي چٙيٗ ٌشٜٚ دس  ،دس ٔماتر

٘أتدرا٘غ   ٞراي لرٛٔيِ  سا ترٝ ٕ٘ايٙرذٌي ٌرشٜٚ    يٞاي وشػي ،ٚ تايٛأٖا٘ٙذ صال٘ذ٘ٛ  يوـٛسٞاي

 .ا٘ذ اختلاف دادٜ

 

 7بًدن رقابتی. 4
تا تٛخٝ تٝ ٔٙاًك  -تٙذي ٚ تٛصيْ ٔىشس حٛصٜ ا٘تخاتاتي  تش٘أٝ ٘احيٝتٝ ب احضا ّ٘ٛ سٚيىشدِ

ٖ  دس خلرٛف تش٘رذٜ   آ٘آٖاليك ٚ ٔٙافْ دس  ،تٝ ٚيظٜ دس اياالت ٔتحذٜ -ي أي ٚ پشسأس وٓ  ؿرذ

ا٘تخاتراتي ترشاي    يٞرا  دس تٛصيْ حٛصٜ حاوٕيتًشفي  اكُ تيثش اػت. ايٗ خاػت وٝ ؤتؼياس ٔ

ٞاي ػياػي اص  دَاتٔتشلشاسي ٔؼتّضْ  ،سلاتتٞاي يىؼاٖ صٔيٙٝذ. تٛصيْ تاي ٔٔٙا ٔيٕٞٝ احضاب 

 اػت.   حاوٕيتػٛي 

 

 استمرار در طًل زمان .7
ٚ پيٛػرتٍي ٔيراٖ ؿرٟشٚ٘ذاٖ سا ترا      پيٛ٘رذ  ،ٞاي ا٘تخاتاتي ٔشص حٛصٜ ٚ دٌشٌٛ٘ي دائٓ تغييش

ٝ     .وٙرذ  ٝ ٔري آؿفت آٟ٘إ٘ايٙذٌاٖ ػياػي  ٖ   ايرٗ دس حراِي اػرت ور ترٝ   ،ؿرٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٕ٘ايٙرذٌا

                                                                                                                   
1. Proportional Representation 

2. STV. Single Transferable Voting 

3. Competitiveness 
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تغييررش ٚ  ٞررا ديررذٌاٜاخررتالف ، اص ػررٛي ديٍررشؿرراٖ ٘يرراص داس٘ررذ.  ػرراخت حررٛصٜ ا٘تخاترراتيتاص

تٛا٘ذ ػرثة   اتاتي، ٔيوٓ يا پش إٞيت اص خٟت ٔيضاٖ آساء ا٘تخ حياٛٞاي ػياػي دس ٘ ؿخليت

 آفشيٙري  ويفيرت ٘مرؾ   ،ٞايي تشٚص ٚ تذاْٚ چٙيٗ تحٛالت ٚ دٌشٌٛ٘ياحضاب ؿٛد. دس ا٘ـٔاب 

تضسيك خٖٛ  چٖٛوٝ ٕٞسا، ٞا  تٛػٔٝ تدشتيات لاٍ٘ٛ٘زاسي ٚ تٛػٔٝ فشكت ،واسٌضاساٖ ػياػي

 .(29ا٘ذ)ٌشد ٔي ٚ ٘اتؼأاٖ پيچيذٜ، تاصٜ دس ٔدّغ اػت

 

 اتیَاي اوتخاب تحریف حًزٌز. 
 ،ٞاي لرا٘ٛ٘ي  حمٛق ؿٟشٚ٘ذي ٚ اسصؽ آسا خٛد ٚ ٚخٛد ٌشيضٌاٜ ادٞٙذٌاٖ ت يأس ٘اآؿٙايي

ت ير وٕاٍٞٙرأي ورٝ ح  اػت.  ٞا دس ٌؼتشٜ دٔٛوشاػي تٛدٜ ٔذيشيت ػاص پيذايؾ ا٘ٛاّ ػٛء صٔيٙٝ

تخّفراتي دس اكرَٛ    دائٕراً  ٞراي ا٘تخاتراتي ِ٘راستي ٘ذاؿرتٝ تاؿرذ،      حٛصٜ ٌيشي ؿىُتش فشايٙذ 

ٝ   1ٚتٙذي ٘آادال٘ٝ وٙذ. ػٟٕيٝ ٞاي ا٘تخاتاتي تشٚص ٔي حٛصٜ تٙذي ٘احيٝ دٚ ، 2ٔشصتٙرذي خا٘ثذاسا٘ر

 3ٓورٛي  ٞراي ا٘تخاتراتي تره    ٞاي ا٘تخاتاتي دس ِ٘اْ ؿىُ ٕٓذٜ تخّف دس فشايٙذ ايداد حٛصٜ

 ٞؼتٙذ.

 .آٚسد تٝ تاس ٔي ٞاي ا٘تخاتاتي، ٘تايح ا٘تخاتاتي ٔختّفي تٙذي حٛصٜ اٍِٛٞاي ٔختّف ٘احيٝ

 ؿٛد. آٚسدٜ ٔي 1ؿٕاسٜ خذَٚ  ي دس لاِةٔثاِ ،تٙذي ٘آادال٘ٝ ؿٙاخت تٟتش ٔفْٟٛ ػٟٕيٝ تشاي

( اػت. B( ٚ آتي )Rلشٔض ) ػياػي اٍِٛي ػادٜ پيىاسٞاي ا٘تخاتاتي دٚ حضب ،ٔزوٛس خذَٚ

تٝ  ػأاً٘ٝثئي اػت وٝ يه حضب ٘ؼثت تٝ ديٍشي ػش تاؿذ. ايٗ  ،دس ٘تيدٝ ا٘تخاتات

ؿٛد. ٞش حضب دس يه حٛصٜ  ا٘تخاب ٔي ،سا وؼة وٙذ سأيتيـتشيٗ اي اػت وٝ ٞش وغ  ٌٛ٘ٝ

دس ٔماْ ٔمايؼٝ، حتي اٌش يه حضب تٝ  ،دس ايٗ خذَٚ وٙذ. وؼة ٔي تيـتشي ا٘تخاتاتي آساء

تٝ  3اي اػت وٝ ٘تيدٝ ٔاٞيت حٛصٜ ا٘تخاتاتي تٝ ٌٛ٘ٝ ،ي خْٕ وٙذأٔيضاٖ آساء حضب سلية س

وٝ ّٓت تشٚص  تٙذي ٘آادال٘ٝ ٔٔشٚف اػتتٝ ػٟٕيٝ ،ؿٛد. ايٗ پذيذٜتٝ ٘فْ حضب آتي ٔي 1

 .اػتٞاي ا٘تخاتاتي ٓذْ تٛاصٖ آسا دس حٛصٜ ،آٖ

 

                                                                                                                   
1. Malaportionment 

2. Gerrymandering 

3. Single Member electoral System 
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41R 61R 

61B 41B 

  (31)دٚ ػيؼتٓ حٛصٜ ا٘تخاتاتي - 1خذَٚ 

 

 111 تاختشي داساي وٝ حٛصٜ ا٘تخاتاتي حٛصٜ ا٘تخاتاتي ٚخٛد داسد 4 ،2ؿٕاسٜ دس خذَٚ 

تٙذي ؿاٞذي تش ػٟٕيٝ ،ايٗ ٔثاَ ذ.٘ي داسأس 111خٕٔاً  ،ديٍش ٘احيٝ خاٚسيػٝ  ٚ يأس

حتي اٌش آٖ حضب  ؛فشاٞٓ آٚسدپيشٚصي ا٘تخاتاتي سا تشاي يه حضب  ؼتٝتٛا٘ اػت وٝ ٘آادال٘ٝ

حضب حاوٓ اص ًشيك إٓاَ ٘فٛر  تٝ تياٖ ديٍش، ٔٛفك تٝ وؼة اوثشيت ٔدّٕٛ آسا ٘ـذٜ تاؿذ.

س يه حٛصٜ، ٚ ايداد ػٝ ٘احيٝ الّيت ٔٛافك، ػاختٗ اوثشيت ٔخاِف د تٛا٘ؼتٝ هٕٗ فـشدٜ

 ٞا سا تا خٛد ٕٞشاٜ ػاصد. اوثشيت حٛصٜ

 

13R 

21B 

R61 

B41 

13R 

21B 

 

14R  

 چٟاس ِ٘اْ حٛصٜ ا٘تخاتاتي 4 – 2خذَٚ 

 

ٝ تتٙذي ٘آادال٘ٝ سا يىي اص ٔؼائُ ٔثتال ػٟٕيٝ ،ديٛاٖ ٓاِي اياالت ٔتحذٜ ،1962دس ػاَ 

ٞاي ا٘تخاتاتي دس ا٘تخاتات حٛصٜ ايدادٔالن  ،د وٝ تشاتشي خٕٔيتٚ حىٓ وش ٞا دا٘ؼتدادٌاٜ

اكُ تٙذي ٘آادال٘ٝ، ا٘حشاف اص ػٟٕيٝ ،. دس ٚالْ(31)ٔدّغ ٚ ٔدّغ ٕ٘ايٙذٌاٖ اػت

ٔـاٞذٜ ٌشديذ وٝ تا إٓاَ ٘فٛر  ،ٌفتٝ . دس ٔثاَ پيؾتاؿذ ٔي خٕٔيت تشاتش دس ٔؼيش دِخٛاٜ

 ،ايداد ٌشديذ ٚ دس ٓيٗ حاَ شفذاس حضبخٕٔيت ِٚي ً ٞاي وٓٔحذٚدٜ حضب حاوٓ،

حاوٓ سا دس يه حٛصٜ ٔحذٚد وٙٙذ. ٔٙافْ ٚ  حضب ٔخاِفٞاي پشخٕٔيت حٛصٜ وٛؿيذ٘ذ
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دس  ،1961تا دٞٝ  .تٙذي ٘آادال٘ٝ اػتپيذايؾ ػٟٕيٝاػاع  ،حضب حاوٓ لذست ػياػي

  .(32)تايي تٛددادٖ آساء ٔٙاًك سٚػ تيؾ اص حذ خّٜٛ تشاياتضاسي  ٔزوٛس ؿيٜٛ ،اياالت ٔتحذٜ

اص  ،تٝ ٚاػٌٝ تاالتٛدٖ تٔذاد سٚػتاٞا ،يسٚػتاي ٘ٛاحي ، ؿٕاس ٕ٘ايٙذٌاٖدس تؼياسي اص ٔٛاسد

 ٞاي اوثشيت٘ياص  ٞا ٚتاٚسٞا، ٌشايؾايٗ دس حاِي اػت وٝ  .ٕ٘ايٙذٌاٖ ٘ماى ؿٟشي تيـتش تٛد

ٕ٘ايٙذٌاٖ دس دسٖٚ اوثشيت  ،اػتشاِيا 1دس وٛيٙضِٙذ ،تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ د.تٛتفاٚت ٔتا آٟ٘ا  ٘ـيٗؿٟش

ٚ ػپغ حضب  ٘احيٝا٘ذ. تٝ ّٓت )ػٛء( اػتفادٜ حضب حاوٓ ا٘تخاتاتي ُاٞش ؿذٜ أا٘ٝچٙيٗ ػ

تٙذي ٘آادال٘ٝ دس وٛيٙضِٙذ تثثيت ؿذ ٚ دِيّي ٘ذاؿت تٝ د٘ثاَ تغييش ايٗ ػٟٕيٝ ِ٘اْ ،2ّٔي

ذست تٕا٘ٙذ. ايٗ دس دس ل تاآسا ٘ياص داؿتٙذ  دسكذ 36آٟ٘ا تٟٙا تٝ  ،ٚهٔيت تاؿٙذ. دس ايٗ ِ٘اْ

ِٚي ؿٕاس ٕ٘ايٙذٌا٘ـاٖ  ،داؿتٝاص ِ٘ش خٕٔيتي فضٚ٘ي  3ؿٟشي حاِي تٛد وٝ ٘ٛاحي والٖ

 . (33)ؿذ ِغٛ 4ايٗ ػيؼتٓ تٝ ّٓت سػٛايي ٔاِي ،1989دس ػاَ  تٛد. ٝافضايؾ ٘يافت

 

 4مرزبىذي خاوبذاراوٍح. 
ترٝ   ،اتراتي وٍٙرشٜ  دٞي ٔدرذد ٔشصٞراي ا٘تخ  ػأاٖتشاي تـشيح ٚهٔيت  ،دس اياالت ٔتحذٜ

ورٝ دس   ا٘رذ تٔشيرف ورشدٜ   خا٘ثذاسا٘ٝ ٔشصتٙذي، ٘ٛٓي تاتثشػاختٗ ٕٓذي ٘تايح ا٘تخاأِٔٙٛس ٔت

ٔتٕشوضػاختٗ  ،ٔحذٚدػاصي ياتذ.ٕ٘ٛد ٔي 7ػاصيتٙهٚ  6ٔحذٚدػاصي چاسچٛب دٚ ٚهٔيت

تٝ ِٔٙرٛس دس اختيراس ٌرشفتٗ     ،ٔتٕشوضػاختٗ آساء حضب ٔخاِف دس داخُ چٙذ حٛصٜ ا٘تخاتاتي

پشاوٙذٖ ترٛاٖ  ، ػاصيتٙهٚ  اػت وٝ تشآٖ ٔؼّي ٞؼتٙذ يٞايش دس دسٖٚ حٛصٜٞاي تيـتوشػي

 (.34ٌٛيٙذ) سا ٔي ِف دس ٔياٖ چٙذ ٔحذٚدٜاحضب ٔخ

ٗ ير ترٝ ا  ؛تاؿذ٘تيدٝ ػشؿٕاسي دٞؼاال٘ٝ ّٔي دس آٔشيىا ٔي ،ٌفتٝ پيذايؾ دٚ ٚهٔيت پيؾ

 ،اِتي ايراالت ٔتحرذٜ  ، تٝ ٘ؼثت ػشؿٕاسي دٞؼاال٘ٝ، تٝ ٔدراِغ اير  يىثاس ٞش دٜ ػأَفْٟٛ وٝ 

                                                                                                                   
1. Queensland 

2. National Party 

3. Metropolitan 

4. Bribery 
5. Gerrymandering 

6. Packing 

7. Dilution 
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تٔرذاد ٕ٘ايٙرذٌاٖ    .خٛاٞذ فشػتاد1د وٝ آٖ اياِت چٙذ ٕ٘ايٙذٜ تٝ ٔدّغ ٕ٘ايٙذٌاٖشدٌٔيآالْ 

ٍٞٙرأي ورٝ    .داسدوشػري   435ٔدّرغ ٕ٘ايٙرذٌاٖ    ،دس ٔدّٕٛ ٔثتٙي تش خٕٔيت اياِت اػت.

آٖ سا دس  ديٍرش ايراالت   ،ذٞٙرذ ت ػٟٕيٝ ٕ٘ايٙذٌي خٛد سا اص دػت ،تٙا تٝ داليّي ،تشخي اياالت

 ٌيش٘ذ. اختياس ٔي

ٞراي ا٘تخاتراتي ترٝ تٔرذاد     اياِرت ترٝ حرٛصٜ    2تٙذي ٔدذددسايٙدا ٔؼوِٛيت ٔدّغ اياِتي ٘احيٝ

حضتري ورٝ ٔدّرغ    تٙذي ٔدذد(تٟتشيٗ فشكرت سا دس اختيراس    )٘احيٝ ايٗ ؿشايي ٔٙاػة اػت.

ٝ   ٞاي ا٘تخاتاتي تٙذي حٛصٜٔحذٚدٜ تا دٞذلشاس ٔي وٙذ، اياِتي سا وٙتشَ ٔي اي اياِرت سا ترٝ ٌٛ٘ر

دػتىاسي  دس  ذ.ٕ٘ايٞاي وٍٙشٜ سا ٘ؼثت تٝ حضب ٔخاِف تلاحة وٝ تيـتش وشػي تِٙيٓ وٙذ

ٞشچٙذ ايرٗ   داسا٘ٝ يا خشي ٔا٘ذسيًٙ ٔٔشٚف اػت.ٞاي ا٘تخاتاتي تٝ ٔشصتٙذي خا٘ة ٔشص حٛصٜ

ٞراي  ٛصٜداسا٘رٝ فشايٙرذ تغييرش ٔرشص حر     أا تٝ ًٛس وّي ٔشصتٙذي خا٘رة  ،ُٕٓ غيش لا٘ٛ٘ي اػت

 ا٘تخاتاتي تٝ ػٛد حضب حاوٓ اػت.

( فشٔا٘رررذاس ايررراالت  1744-1814)3الح خرررشي ٔا٘رررذسيًٙ اص اِثرررشيح خرررشي  اكرررٌ

 أالًايٗ اياِت ور تش ٔثٙاي آٖ وٝ  اي أوا وشد ٚي اليحٝ .(ٌشفتٝ ؿذ1811-1812)4ٔاػاچٛػت

 ،اْدس تشاترش ايرٗ الرذ    .ؿرذ تٙرذي ٔري  ٜذٚدحٔ -حضب خٕٟٛسي خٛاٜ-اؽٔتثّٛ تٝ ػٛد حضب

حضب ٔخاِف ئٙي حضب فذساِيؼت ر يىي اص دٚ حضب اياِت ٔتحذٜ دس صٔراٖ اػرتمالَ ايرٗ     

ٛ  ٞاي ا٘تخاتراتي اي وٝ يىي اص حٛصٌٜٛ٘ٝٝ ت ؛ػش دس ٌٓ ؿذالً وـٛس ر وأ  ٝ  ىٔشتر  ا٘تخاترات  تر

ٞرا ايرٗ حرٛصٜ    يىري اص فذساِيؼرت   ،. تٝ د٘ثاَ ايرٗ وراس  ٜ تٛدتٝ ًشص ٓديثي تشػيٓ ؿذ ،وٍٙشٜ

ايرٗ ؿرىُ سا ؿرثيٝ خرٛد اِثرشيح خرشي        ،فذساِيؼت ديٍشي سا ؿثيٝ ػٕٙذس دا٘ؼت.ا٘تخاتاتي 

ترٝ   ٚ كٛست سٚيٝ ٕٓٛٔي ٔترذاَٚ ػراخت   تٝ اكٌالح خشي ٔٙذس سا ،تٛػتٗ ٝ٘أ . ٞفتٝخٛا٘ذ

ػشٔماِٝ ًٙضآٔيضي ٘ٛؿت وٝ ٔحذٚدٜ ايٗ حٛصٜ ا٘تخاتاتي سا تٝ ؿرىُ ػرش، تاصٚٞرا ٚ     د٘ثاَ آٖ

 سا خشي ٔٙذس ٘أيذ. آٖ ػپغ ،داددْ يه ديٛ ٘ـاٖ ٔي

                                                                                                                   
1  House of  Representatives 
2  Redistricting 

3  Elbrige Gerry 

4  Massachusetts 
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دٟٞا ػاَ تٛد وٝ  ،پيؾ اص ايٙىٝ تٝ خشي ٔا٘ذسيًٙ ٔٔشٚف ؿٛد ،ؿيٜٛ ٔشصتٙذي خا٘ثذاسا٘ٝ

ٛ  اص يه صيشا ؛ٞاي فذساَ سا تٝ چاِؾ وـيذٜ تٛدتاسٞا دادٌاٜ ،ايٗ ؿيٜٛ ٚخٛد داؿت. ايرٗ   ،ػر

اي ا٘تخاتراتي  تٙذي حرٛصٜ  لٛا٘يٗ ٔٛسد ٘ياص ٘احيٝ ،اص ػٛي ديٍش غيشلا٘ٛ٘ي تٛد ٚ اتالذأ ٌٝٛ٘

ٝ ورٝ  حىرٓ ورشد    ،ديٛاٖ ٓاِي اياالت ٔتحرذٜ  ،1962ٛد. دس ػاَ ٕ٘ٔيوٍٙشٜ ٘اسػا  تٙرذي  ٘احير

تي تايذ ٔحذٚدٜ حٛصٜ ا٘تخاتاٚ وٙذ  پيشٚي« يأيه ٘فش يه س»ٞاي ا٘تخاتاتي تايذ اص اكُ حٛصٜ

ٗ  ٔٔيٗ ٚ تشوية خٕٔيتي ٔٙاػة داؿتٝ تاؿرذ.  ايراالت   ديرٛاٖ ٓراِي   ،1985دس ػراَ   ،ٕٞچٙري

 ،اي لائُ ؿٛدي احضاب أتياص ٚيظٜاتش اي وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ،حٛصٜٔشص  1دػتىاسيوٝ حىٓ وشد  ٔتحذٜ

 لا٘ٛ٘ي اػت.شغي

تشلرشاس  ٕ٘ايٙرذٌي   حٛصٜ ا٘تخاتاتي تره  يدس تيـتش وـٛسٞايي وٝ اٍِٛ ،ُٕٓ خشيٕٙذسيًٙ

اؿرىاَ ٔختّفري    ،ٞراي ا٘تخاتراتي  حٛصٜ داسا٘ٝٔشصتٙذي خا٘ةٌشدد. اي إٓاَ ٔياػت، تٝ ٌٛ٘ٝ

فٙذٞا ترٝ  شايٗ ت .ذؿخٛاٞذ  اؿاسٜايٗ ٔمِٛٝ ٌيشي ٌٛ٘ٝ تشفٙذ دس ؿىُ چٙذ داسد وٝ دس ادأٝ تٝ

                                                                                                                   
1. Manipulating 
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ثش أدٞٙذٌاٖ تٝ يره حرضب ػياػري سا ٔتر     يأٞؼتٙذ وٝ دسكذ ٔٔيٙي اص س اي د٘ثاَ ايداد ٘ٛاحي

 ايٗ تشفٙذٞا ٓثاستٙذ اص: ذ.ٙوٙ

ٌيشي حضب ٔخراِف دس  يأ٘ثاَ ٔحذٚدػاختٗ لذست سد تٝتشفٙذ ايٗ  :4ي اضافٍأترفىذ ریل. 

تايرذ تٛخرٝ داؿرت ورٝ      ػرت. ٞا دس تيشٖٚ اص ايٗ ٔحرذٚدٜ  آٖچٙذ ٔحذٚدٜ ٚ تؤيف لذست 

 .ػتا حضب ٔخاِف آٟ٘ا تٝ ػٛد ءأخاِف حضب حاوٓ ٚ آس ،دٞٙذٌاٖ يأاوثشيت لاًْ س

ي حضب ٔخاِف دس ٔياٖ تؼرياسي اص  أوؼة س تٛاٖتؤيف  ،ٞذف :4شذٌ ي تلفأترفىذ ردي. 

اص  پيرشٚصي حرضب ٔخراِف   اص  ترا حضب حاوٓ ترش آٖ اػرت    ،دس ايٗ ٚهٔيت ٞاػت. ٔحذٚدٜ

ٖ   ،ٞا وؼة اوثشيت آسا دس تؼياسي اص ٔحذٚدٜ سٍٞزس ، خّرٌٛيشي  پرزيش تاؿرذ   تا آ٘دا ورٝ أىرا

 .ٕ٘ايذ

ترٝ   ٞاي ا٘تخاتراتي ٔشص حٛصٜ، تٕشوض لذست حضب حاوٓدس ساػتاي تثثيت  :7شتیاوبا ترفىذ سٍ.

ٝ  ٌؼؼتٝ )٘رٛاحي  ٞائحذٚدٜ حٛصٜتٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ  ؛ٌشددٔيتشػيٓ  ؿىُ ٘أأ٘ٛػي -فاكرّ

 .(35)ؿٛ٘ذٔيدادٜ ٛ٘ذ تٝ ٞٓ پي ،حضب حاوٓ ًشفذاس ا٘تخاتاتي (4داس

ٔٔشفري ٘رأضد اص خٙراح ٔخراِف      ،شاتيهتِاٞش دٔٛو يدس تشخي وـٛسٞا ترفىذ فاصلٍ:چُار. 

خايٍراٜ   ِٚي اٌش حضب حاوٓ صيش فـراس ٚاداس ترٝ پرزيضؽ تٙرّٛ وا٘ذيرذا ؿرٛد،       ؛ّٕٔٙٛ اػت

ٝ   ،دس ٘ٛاحي ًشفذاس خٙاح ٔخراِف  ٌيشييأس كٙذٚق ؿرٛد ورٝ ترشاي    اي تٔيريٗ ٔري  ترٝ ٌٛ٘ر

ي ٌزاؿررتٝ أكررٙذٚق اخررز سٚ يررا  ايدرراد ٔـررىُ ٕ٘ايررذ ،دٞٙررذٌاٖ تررٝ حررضب ٔخرراِف يأس

 .(36)ؿٛد يٕ٘

 

 گيري وتيدٍ
وٝ دس آٖ ٔشدْ داس٘ذٜ اػت  ؿىُ حىٛٔتتشيٗ يخغشافياي اختٕآي ٚ فّؼفٝ ،دٔٛوشاػي

ؽ تاٚسٞا پزيش ،چٙيٗ حىٛٔتيدس  ا٘ذ.ٌيشي دستاسٜ ٔؼائُ ػياػت ٕٓٛٔيلذست ٟ٘ايي تلٕيٓ

                                                                                                                   
1. Excess Vote 
2. Wasted Vote 

3. Stacked 

4. Distant Areas 
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ٔيض آٔؼإِت ٞايؿيٜٛ تٝ ،لذست ػياػيچشخؾ ٘خثٍاٖ دس ػأا٘ٝ ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ ٚ پٙذاسٞاسي 

 .پزيشدا٘داْ ٔي ا٘تخاتاتتٝ ٚيظٜ 

يىي اص خؼتاسٞاي ٘ؼثتاً ديشپاي دا٘ؾ خغشافياي ػياػي اػت وٝ تٝ  ،خغشافياي ا٘تخاتات

دٞٙذٌاٖ يأيٙذٞاي ا٘تخاتاتي، تّٙٛ تلٕيٕات ٚ ٘تايح  آساء ساٚاواٚي تٔأُ فوا، ٔىاٖ، فش

تشيٗ پشداصد. اص تٙياديي ٔيٞاي فوايي دس سفتاس ػياػ ٘ٛاحي ٔختّف ٚ ٘يض اثشٌزاسي تفاٚت

ٞاي ا٘تخاتاتي ٚ تٔييٗ ٔشص ٚ ٔفاٞيٓ دس ٌؼتشٜ ادتيات واستشدي خغشافياي ا٘تخاتات، حٛصٜ

ٌاٞي، فشٍٞٙي، ٘ؼثت ؿٟشي ٚ  ٞاي ػىٛ٘تدسٕٚ٘ايٝ آٖ اػت. ؿٕاس خٕٔيت، ٚيظٌي

تش اػاع  ا٘ذ.ٞاي ا٘تخاتاتي تٛدٜٞاي ايداد حٛصٜاص خّٕٝ ؿاخلٝٔا٘ٙذ آٟ٘ا،  سٚػتايي ٚ

٘إٍٖٞٛ  ،ٌفتٝ تٔشيف ِ٘اْ ا٘تخاتاتي دس ٌؼتشٜ لٛا٘يٗ ٔٛهٛٓٝ ٚ اػاػي، تشوية ٔٛاسد پيؾ

ٌشي )ؿيٜٛ آٔشيىايي( يا ًثمٝ )ؿيٜٛ اٍّ٘يؼي( ايٙىٝ ِ٘اْ ا٘تخاتاتي تش اػاع ٔحّي ٕ٘ايذ.ٔي

 .ٔؤثش اػتّ٘ٛ آٔيضؽ دسٕٚ٘ايٝ حٛصٜ ا٘تخاتاتي دس  ،تٔشيف ؿذٜ تاؿذ

ٌشاٖ دس  اص پٛياتشيٗ وٙؾ ،ٞاي فـاسٞاي ٕٞؼٛ ٚ ٌشٜٚحاوٕيت، خشياٖ احضاب، ٔدٕٛٓٝ 

دس تشػيٓ ٔشصٞاي  ٕٞٛاسٜ ،ٔزوٛسا٘ذ. ٔٙافْ ٘يشٚٞاي ٌؼتشٜ تشػيٓ ٔشصٞاي ا٘تخاتاتي

دس تيـتش وـٛسٞاي  ياػت. تشٚص چٙيٗ سٚيذادٞاي تٛدٜٞاي ا٘تخاتاتي اثشٌزاس خا٘ثذاسا٘ٝ حٛصٜ

خغشافياي  ،دس ايٗ ٔياٖ .شاٌيشي ٔشدٔؼاالسي ساػتيٗ اػتٞاي فخٟاٖ، اص ٟٕٔتشيٗ چاِؾ

تٛا٘ذ ٔي ،فوايي لٛي اتٔادتا فشًٞٙ ٚ  خالليتتشداسي، آٔيضيي فٖٙٛ ٘مـٝتا دسٞٓ ،ا٘تخاتات

تٝ ٓٙٛاٖ خاػتٍاٜ  ،ٞاي ا٘تخاتاتيٞايي دس ٔمِٛٝ واسايي حٛصٜدس ٔذيشيت چٙيٗ چاِؾ

)كشف ٌشاييٚ تٝ دٚس اص يىدا٘ثٝ ايشد آٔيضٜياسي سػا٘ذ. سٚيى ،ٕ٘ايٙذٌاٖ ساػتيٗ ٔشدْ

داد وٝ الصٔٝ آٖ تٛخٝ تٝ ٘تايح اسصؿٕٙذي تٝ دػت خٛاٞذ  ،خغشافياي ا٘تخاتات خٕٔيت( دس

ٚ  خٕٔيت ،سفتاسي تاسيخي، فشٍٞٙي، التلادي، ٕا٘ٙذ خغشافيايٞٔتٔذد ٚ فشاٚا٘ي  ٔمٛالت

تٝ ٚيظٜ  ،دٚسساٜ ٔشتثي تا ػٙدؾ اص ٞاي ٚ فٙاٚسي 1ٌيشي اص ػأا٘ٝ اًالٓات خغشافياييتٟشٜ

تٛاٖ تٝ  سػذ ٔي دس پاياٖ ايٗ ٔماِٝ، تٝ ِ٘ش ٔي ٞاي ا٘تخاتاتي اػت.دس ٔثحث تٔييٗ حٛصٜ

 اي دس ٔٛسد وـٛسٔاٖ ٘يض دػت يافت. ايذٜ

                                                                                                                   
1. Geographic Information System (GIS). 
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ايشاٖ وـٛسي ٔتـىُ اص ٘ٛاحي ٚ خشدٜ ٘ٛاحي فشٍٞٙي اػرت. يىري اص پيأرذٞاي چٙريٗ     

اػت. تٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ ايٗ پيـٛ٘ذ « ٞٓ»تات، ٕ٘ٛد آؿىاس پيـٛ٘ذ اي دس ٔمِٛٝ ا٘تخا تّٙٛ ٘احيٝ

ٓ  دس لاِة ٚاطٌا٘ي چٖٛ ٕٞـٟشي، ٞٓ ٓ   ًايفٝ، ٞر ٖ اػرتا٘ي ٚ  صتراٖ، ٞر تؼرياس اثشٌرزاس    ٔا٘ٙرذ آ

تٟتش ٚاواٚي ورشد. دٚس ٘خؼرت    تأثير َمسایگیتٛاٖ دس خؼتاس اي سا ٔي. چٙيٗ ؿٙاػٝتاؿذ ٔي

آؿىاسا تيراٍ٘ش چٙريٗ سٚيىرشدي دس فشٞٙرً ػياػري       ،يٟٕ٘يٗ دٚسٜ ا٘تخاتات سياػت خٕٟٛس

 ،ترش تٝ ٚيظٜ دس ؿٟشٞاي وٛچره ٚ ػرٙتي   ،ؿٙاػٝ فشٍٞٙي ايٗدٞٙذٌاٖ ايشا٘ي تٛد. ٚخٛد  سأي

ذ ورٝ ٘رٝ ترش پايرٝ     ٟٙ٘ادٞاي ا٘تخاتي ِ٘اْ، ؿاٞذ تشآٔذٖ تشخي ٕ٘ايٙذٌاٖ تاؿر  تاٌشدد ػثة ٔي

ؿراٖ تشٌضيرذٜ    ٚ خٛيـاٖ پشؿرٕاس ٚ ٌؼرتشدٜ  تّىٝ تٝ ياسي ًايفٝ  ،واسايي، واسأذي ٚ واسدا٘ي

ٗ     ؿذٜ فشٞٙرً ػياػري    ،ا٘ذ وٝ ٘تيدٝ ٟ٘ايي آٖ ٘اواسأذي ٔشدٔؼراالسي اػرت. ترٝ ديٍرش ػرخ

ٚ  خاف ٌشٚٞيا٘ذ ٔياٖ ٔٙافْ  اي پيـأذسٖ ٚ ػٙتي داسد ٚ افشاد ٞٙٛص ٘تٛا٘ؼتٝؿاخلٝ ،خأٔٝ

ػري ٔضيرذ ترش ّٓرت ٌشديرذٜ      ّٔي پيٛ٘ذ تشلشاس وٙٙذ. اص ديٍش ػٛ، هٔف واسوشدي احضاب ػيا

ؿذٖ افشاد دس ٘أضدي تشاي ا٘تخاتات اص سٍٞزس احضاب ػياػي  اٌش ٌٔشح ،اػت. تٝ ديٍش ػخٗ

دس ٘تيدٝ  ٚواسأذ كٛست پزيشد، حضب ٔؼوَٛ واسأذي ٚ ٘اواسأذي افشاد ؿٙاختٝ خٛاٞذ ؿذ 

 ٝ ٔحّي اػتفادٜ ٕ٘ايذ.ٟاحضاب ػٔي خٛاٞٙذ وشد اص ٘خثٍا٘ي تا ٚخ ،آٖ

لشاس اػت. شٕٞثؼتٍي تااليي ت ،ذاِت خغشافيايي ٚ ٔـاسوت ػياػي ٘ٛاحي ٔختّفٔياٖ ٓ

تٛا٘ذ  ٕ٘ي ،ٞاي ا٘تخاتاتي تش تٙياد كشف خٕٔيتتٔييٗ حٛصٜ ،اص ايٗ سٚ، دس وـٛس  پٟٙاٚس ايشاٖ

ٞاي ا٘تخاتاتي دس  ذ. ؿاخلٝ فوايي حٛصٜتاؿٌش أٙيت ٚ ٓذاِت دس ػٌٛح ٔختّف تأٔيٗ

 ،ت وٝ تٝ ٞش ٔيضاٖ اص تاختش تٝ خاٚس ٚ اص ؿٕاَ تٝ خٙٛب حشوت وٙيٓاي اػ تٝ ٌٛ٘ٝ ،ايشاٖ

تش دس سٚ٘ذ تٛػٔٝ ٚ ٔـاسوت  ٞاي وٛچه ٔشدْ حٛصٜ ،تٙاتشايٕٗ٘ايذ.  تش ٔي پٟٙٝ حٛصٜ ٌؼتشدٜ

ٞاي ا٘تخاتاتي اٍّ٘ؼتاٖ ٚ اي اص ؿيٜٛ تشي خٛاٞٙذ داؿت. اص ايٗ سٚ، آٔيضٜ سً٘ دخاِت وٓ ،ّٔي

تٛا٘ذ تٟتش ٔيٍي، خغشافيايي ٚ ٔٔيـتي تاؿٙذٌاٖ، ٞاي فشٞٙتٝ ؿاخقتٛخٝ ٚ اياالت ٔتحذٜ 

 تشآٚس٘ذٜ ٚالٔيت فوايي وـٛس ايشاٖ تاؿذ.
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