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An Analysis of the Impact of the Born Urban Canvas on 
the Tenth Islamic Council Elections in the Constituency of 
Firoozabad Fars
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Since the17th century, holding elections has been a common mechanism for the realization of 
Pro-democracy. Elections are an official decision-making process in which people or a section of 
the population put themselves or one person to a public office for public office by casting ballots. 
In the district of Firoozabad, the city’s canonical inquiry has affected the candidate’s choice in 
all periods. This article seeks to investigate how the people of Firoozabad city participate in the 
tenth Islamic consultative assembly election from a political-territorial perspective in Iran’s 
territorial zone. To show that the spatial pattern of people’s participation in the elections to 
the Islamic consultative assembly has been. The present study uses detailed results of elections 
and spatial statistics functions to express the spatial pattern of the residents of Firoozabad 
city to each of the candidates in the election. The results show that the participation pattern of 
people in Firoozabad city is not the same and different in different periods. The spatial pattern 
of votes reflects the strong focus of the candidate’s choice of votes, (Except for the seventh and 
eighth seasons), according to the born urban canvas of Firoozabad city have been.
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ین دهمتاثیر جستار زادبوم شهری بر تحلیلی بر 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه 

  انتخابیه شهرستان فیروزآباد فارس
  

  PhD *ییمهکوحجت 

  رانیآباد، انجف ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالمواحد نجف ،یاسیس یایگروه جغراف

  
  چکيده

میالدی به این سو، برگزاری انتخابات سازوکار معمول برای تحقق  ۱۷از سده 
ست که رسمی ا گیرییند تصمیمآفر نتخابات یک . اوده استب دموکراسی نیابتی

خود شخص یا اشخاصی را  عمومی امور ادارهطی آن مردم یا بخشی از مردم برای 
های انتخاباتی بر ی به صندوقامدت معلوم با ریختن ر برای مقامی رسمی به

ه ی در هم. در حوزه انتخابیه شهرستان فیروزآباد، جستار زادبوم شهر گزینندمی
رسی دنبال برادوار بر انتخاب کاندید مورد نظر تاثیرگذار بوده است. این مقاله به

چگونگی مشارکت مردم شهرستان فیروزآباد در دهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی از دیدگاه جستار زادبوم شهری در پهنه سرزمینی ایران است، تا 

م در انتخابات مجلس شورای اسالمی نشان دهد که الگوی فضایی مشارکت مرد
چگونه بوده است. مطالعه حاضر با استفاده از نتایج تفصیلی انتخابات و توابع 
آمار مکانی به بیان الگوی فضایی تمایل شهروندان شهرستان فیروزآباد به هر یک 

دهد که الگوی از نامزدهای حاضر در انتخابات پرداخته است. نتایج نشان می
تاثیر جستار زادبوم شهری بر انتخاب کاندیدای مورد نظر در این بیانگر  فضایی آرا،

  بوده است.حوزه انتخابیه 
دوره مجلس شورای اسالمی، شهرستان فیروزآباد، مشارکت، دهمین انتخابات،  :هاکلیدواژه

  زادبوم شهری
  

  ۹/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  hojat_59_m@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی بعد از انقالب اسالمی 

(همزمان در سراسر کشور) برگزار شد که  ٢٤/١٢/١٣٥٨در تاریخ 
های تابعه آن (مرکزی، قیروکارزین و شهرستان فیروزآباد و بخش

الگوی مشارکت  . با این وجود،از این مهم دور نماند فراشبند) نیز
های مختلف متفاوت بوده است. مردم در شهرستان فیروزآباد در دوره

ویژه الگوی فضایی آرای بیانگر تمرکز شدید آرای کاندید منتخب (به
توزیع  در دو دوره اخیر) منطبق بر جستار زادبوم شهری است.

 آوری نامزدها در این دوره از انتخابات، تابعیجغرافیایی پایگاه رای
از متغیرهایی مانند آرای زادبومی و زادگاهی، وابستگی نامزد به 

طور مشخص به جریان سیاسی و غیره بوده است. در این مقاله به
جستار زادبوم شهری و نقش آن در پیروزی نامزدها، پرداخته شده 

  است.
در حوزه انتخابیه شهرستان فیروزآباد (فیروزآباد، قیرکارزین و 

و قبل از انتزاع شهرهای قیرکارزین و فراشبند  ۱۳۸۲فراشنبد) تا سال 
و ارتقای این دو شهر به شهرستان، در انتخاب نامزد مجلس، جستار 

های هفتم و زادبوم شهری نقش پررنگی داشته است ولی در دوره
هشتم نامزد انتخابی از شهرستان قیروکارزین و دوباره در ادوار بعدی 

وزآباد بوده است که جستار زادبوم نامزد انتخابی از شهرستان فیر
کرده است. البته در دوره هفتم و هشتم شهری دوباره نقش ایفای 

نامزد انتخابی از شهرستان قیروکارزین بوده که جستار زادبوم شهری 
ال تاثیر دنبها نیز تاثیرگذار بوده است ولی این مقاله بهبرای این دوره

مجلس در شهرستان  جستار زادبوم شهری برای انتخاب نامزد
فیروزآباد است. سئوال اصلی در مقاله این است که آیا در حوزه 
انتخابیه فیروزآباد جستار زادبوم شهری بر انتخاب نامزد انتخابات 

فرضیه مقاله این است که در  تاثیرگذار بوده است؟ بر این اساس
حوزه انتخابیه فیروزآباد جستار زادبوم شهری بر انتخاب نامزد 

مطالعه حاضر با استفاده از نتایج خابات تاثیرگذار بوده است. انت
تفصیلی انتخابات و توابع آمار مکانی به بیان الگوی فضایی تمایل 
ساکنین شهرستان فیروزآباد به هر یک از نامزدهای حاضر در 

و با هدف بررسی الگوی زادبوم شهر پنداری در انتخابات پرداخت 
ر با استفاده از مقیاس محلی که تا منظوانتخابات است که بدین

ود شحدودی زیادی منطبق با مرز تقسیمات کشوری است، بیان می
  ).۱شکل (

  

	
  های موثر برای حضور در انتخابات؛ منبع: مطالعات نگارنده)مدل مفهومی تحقیق (شاخص )۱شکل 

 های زادبومیها و شاخصلفهوم

 سطح سواد و تحصیالت

 برخورداری از حقوق شهروندی

میزان آگاهی مردم از مسایل سیاسی و رضایتمندی 
 از حکومت و دولت

مشارکت سیاسی و  مدی مردمآعوامل اقتصادی و سطح در 
حضور مردم در 
 انتخابات

های شاخص
گذار بر حضور ثیر ات

 در انتخابات
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  مبانی نظری
  جستار زادبوم شهری

طور اخص در جغرافیای سیاسی و مفاهیم مفاهیم زادگاه و زادبوم به
طور اخص در جغرافیای انتخابات، مورد آرای زادبومی و زادگاهی به

به  داشتنگیرند. این مفاهیم در ارتباط با حس تعلقمطالعه قرار می
ای هترین شناسهگیرند "حس تعلق به مکان از مهممکان شکل می
ا محیط است که برای حضور پایدار انسان در مکان ارتباط انسان ب
ای دارد. این حس تعلق یا دلبستگی مکانی در کنندهنقش تعیین

اه گیرد. آنگپیوند با حس خویشاوندی و پسندیدگی مکان قرار می
که حس مکان به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان 

افراد نمود یابد،  با توانایی آن در ایجاد حس خاص یا تعلق در
اسطه وآید. در این وضعیت مردم خود را بهدلبستگی مکانی پدید می

اند، تعریف مکانی که در آن دیده به جهان گشوده و رشد کرده
کنند. این دلبستگی، بنیاد ارتباط و تعامل عاطفی مثبت انسان می

های فردی، گروهی، فرهنگی و واسطه ویژگیبا فضا است که به
شود. از این رو، مکان فقط سرپناهی برای ی ایجاد میاجتماع
ای است که انسان در تعامل های انسانی نیست بلکه پدیدهکنش

ه شود تا آنجایی کخود با آن، بدان معنا بخشیده و به آن دلبسته می
شناسد. الجرم جستار دلبستگی مکانی گاه حتی خود را با آن باز می

ه در تصمیم و کنش سیاسی افراد از این دید حایز اهمیت است ک
  .[1]دهی موثر است" ویژه در عرصه انتخابات و رایبه

الزمه شناخت زادبوم و زادگاه، هویت مکانی افراد است. "هویت 
مکانی به هویتی که انسان از مکان تولد و سکونت خود کسب 

شود. هویت مکانی مانند انواع دیگر هویت به این کند، اطالق میمی
که من هستم یا کجا هستم یا به کجا تعلق دارم؟ پاسخ پرسش 
دهد. هویت مکانی نوعی ابراز وجود است که از معنای محیطی می

 -کند. هویت مکانی از بعد اجتماعیبرای تعیین هویت استفاه می
عنوان محل کند که مکان بهشناختی به این دلیل بروز میروان

اعی و فرهنگی است محدودی که آکنده از معانی شخصی، اجتم
آورد که هویت در آن شکل گرفته، حفظ چارچوب مهمی را فراهم می

مفاهیم زادبوم و زادگاه به معنای نقش . [2]پذیرد" شده و تحول می
ی ایمکان، محیط و فضای جغرافیایی در خلق هویت گروهی و ناحیه
ها، است. امید به داشتن وضعیت بهتر، برخورداری از فرصت

وزن مکانی محدوده احساس تشخص و منزلت از عواملی  نمایاندن
هستند که زمینه کنش مکانی را در قالب زادبوم و زادگاه نشان 

دهنده بعد جغرافیایی نقطه یا خط در قالب دهند. زادگاه نشانمی
های شهری یا روستایی است که عمومًا در برگه هویتی گاهسکونت

شود و جمعیت، زبان، مذهب، افراد (شناسنامه و کارت ملی) درج می
ها و لهجه و موقعیت جغرافیایی مشخص دارد. این همانندی

های هویتی، زمینه یگانگی، همبستگی و اقدام منسجم را قرابت
های خاص سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات در ویژه در هنگامهبه

  .[1]کندمیان افراد فراهم می
  ساالری و مشارکت سیاسیمردم
 د وـده جدیـک پدیـی که امروزه مد نظر است یـبه مفهوم ارکتـمش

های مدرن است. تعاریف گوناگون مشارکت سیاسی، مختص دولت
های این پدیده ها و مولفهبیانگر عدم اجماع در مورد تعریف، شاخص

است. در حالی که برخی پژوهشگران این مفهوم را در دایره رقابت و 
دیگر آن را فراتر از نهادهای رسمی نمایند، برخی نفوذ محدود می
توان گفت "مشارکت سیاسی، طور کلی می. به[3]کننددولت بیان می

درگیری فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم 
درگیری تا داشتن مقام سیاسی است؛ زیرا این مولفه دگرگونی در 

کردن شیوه زندگی مردم را به دنبال ساخت قدرت سیاسی و عقالنی
 توسعه سیاسی هایدارد. در همین ارتباط، انتخابات یکی از شاخصه

 عنوانو بیانگر نقش مردم در حکومت است. مشارکت سیاسی به
یکی از ابعاد توسعه سیاسی، دربرگیرنده ابعاد و وجوه فراوانی است 

های سیاسی را در فرآیند دستیابی به یک وضعیت تواند نظامکه می
مطلوب به لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاری رساند. در این راستا 

عنوان یک متغیر وابسته، همواره از عواملی چند اسی بهمشارکت سی
ها تاثیر و تاثر پذیرفته است. نوع ساخت نظام سیاسی، وجود قومیت

 -های متعدد در داخل یک سرزمین، مسایل اقتصادیو هویت
اجتماعی و فرهنگی گوناگون از جمله عواملی هستند که در افزایش 

مایکل . ]4[بسزایی دارد" یا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثیر 
 کند که درگیرشدن فرددر ارتباط با مشارکت سیاسی مطرح می راش

در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن 
 کند که مشارکتگیرد؛ وی بیان میمقام رسمی سیاسی را در بر می

اقتصادی،  -سیاسی در تمامی سطوح طبق پایگاه اجتماعی
شغل، جنسیت، مذهب، قومیت، ناحیه محل سکونت،  تحصیالت،

ای که در آن مشارکت صورت شخصیت و محیط سیاسی با زمینه
  .[5]کندگیرد، فرق میمی

در ارتباط به مشارکت سیاسی نظریات مختلف و تعاریف زیادی از 
مشارکت سیاسی را سیلز سوی اندیشمندان ارایه شده است؛ مثالً 

از طریق آن، اعضای جامعه به طریق  داند کهفعالیت ارادی می
دادن به مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب حاکمان و در شکل

معتقد است عوامل اولسون  .[6]شوندسیاست عمومی سهیم می
بسیاری بر مشارکت متعارف مردم تاثیرگذار هستند که شامل موارد 

  زیر است:
در امور اعتمادی سیاسی: عدم عالقه به آگاهی عالقگی یا بیبی

  سیاسی
تاثیرگذاری سیاسی: اثرگذاری سیاسی اعتقاد به ایجاد تغییر و 
دگرگونی در حوزه سیاسی است. زمانی مردم در یک انتخابات بیشتر 

کنند که آرای خود را در نتجیه انتخابات با ارزش و موثر شرکت می
  ارزیابی نمایند.

انند در تومیهایی که گسترش منابع سیاسی: توانایی افراد یا گروه
فرآیندهای سیاسی موثر باشد. این منابع شامل پول، زمان، مهارت 

ها کمتر های شخصی است. معموالً زنان و اقلیتارتباطی و تماس
  کنند.از این منابع استفاده می

د انپذیری سیاسی: بعضی از مردم در شرایطی اجتماعی شدهجامعه
  سیاسی دارند.که گرایش بیشتری به مشارکت در امور 
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وسایل ارتباط جمعی: وسایل ارتباط جمعی با پوشش حمایتی خود 
  .[4]کننداز نامزدها، شهروندان را به مشارکت ترغیب می

شواهد زیادی وجود دارد که مشارکت سیاسی در همه سطوح، 
اقتصادی، تحصیالت، سن شغل، جنسیت،  -براساس پایگاه اجتماعی

ت، شخصیت و محیط سیاسی مذهب، قومیت، ناحیه، محل سکون
شود، ناهمانندی دیده هایی که در آن مشارکت انجام مییا سرزمین

شود که مشارکت از دیدگاه مدرن، از مفاهیم فته میگ .[7]شودمی
جدیدی است که نظریات زیادی درباره آن ارایه شده است؛ از آنجایی 

تنها  که بحث درباره تمامی نظریات از عهده این مقاله خارج است،
شود. در ارتباط با پرداخته می شوی ارنشتاینبه بررسی نظریه 

مشارکت، وی سعی کرده است با ترسیم نموداری، سطوح مختلف 
مشارکت را بیان نماید و در سه سطح به بررسی آن پرداخته است. 

 ترین سطح، هیچ نیروییدر پلکان اول و در پایین ارنشتاینبه نظر 
  وجود ندارد.یا قدرتی برای مشارکت 

های دولتی و موسسات عمومی به نظر وی، بعضی از دستگاه
بینند که صورت ساختگی، نوعی مشارکت ظاهری را تدارک میبه

عمدتًا برای کارهایی است که نتیجه آن از قبل مشخص و معین 
گیری را مطرح است. در پلکان دوم بحث آگاهی از فرآیند تصمیم

است و تنها آگاهی صوری از وضعیت کند که عمدتًا غیرواقعی می
مشارکت مورد نظر مطرح است. در پلکان سوم، بحث آگاهی و 

سازی شهروندان است رسانی قرار دارد. این قسمت فرآیند آگاهاطالع
خواهد به اجرا در آید بازتاب مردم در های کالن که میاز کل تصمیم

  و این قسمت اهمیت زیادی دارد. پلکان چهارم که مشورت 
مشاوره است قبل از اجرا با نظرسنجی از نظرات شهروندان مطلع 

شویم ولی اگر جنبه صوری داشته باشد نظرات زیاد جدی قلمداد می
گیری نوع شود. در پلکان پنجم حضور در هنگام اخذ تصمیمنمی

کارگیری نظرات آنها توسط صاحبان قدرت و مدیران نظارت در به
آرامش برای آنها است. در پلکان  جامعه است و نوعی تسکین و

گیری، سطحی است که مشارکت در آن ششم مشارکت در تصمیم
انی کنند و زمارتقایافته و شهروندان نتیجه مشارکت خود را لمس می

گیری از نظرات آنها استفاده شود به قدرت خود در که در تصمیم
ه ک بینیمبرند (پلکان هفتم) و در پلکان آخر میمشارکت پی می

  تصمیمات و مشارکت آنها در امور اجرایی به نوعی کنترل کامل 
. [8]توان از آن به نام کنترل اجتماعی نام بردشود که میمنجر می

را مشاهده  ارنشتاینای مشارکت نردبان هشت پله ۲در شکل 
  .[9]کنیممی

  

  
  [9]ارنشتاینای مشارکت پلهنردبان هشت )٢شکل 

  
  جغرافیای انتخابات

های جغرافیای سیاسی، عنوان یکی از شاخهجغرافیای انتخابات به
ای و ملی را بستری برای های جغرافیای محلی، منطقهمحدوده

ایی و های جغرافیداند. این محدودهانتخاب نمایندگان می
دموکراسی همچون رفتار رای مردم، از نکات های مرتبط با شناسه

 نتایج و انتخابات. [10]اصلی مورد توجه در جغرافیای انتخابات است
 با مختلف هایسازمان و هاگروه افراد، عالقه مورد مقوالت از آن

 و پیشگویی در عالقه این عمدتاً  و است متفاوت هایانگیزه
 و درتق صاحبان سیاسی، فعاالن معموالً . است آن نتایج بینیپیش
 مندعالقه موضوع این به عادی مردم از بیش منافع، دارای افراد

 موده،ن بینیپیش را نتایج شرایط، درک با کنندمی سعی و هستند
 و آوردند در خود کنترل به انتخابات در را مردم رفتار االمکانحتی

هدف از  .[11]نمایند هدایت خود منفعت و میل و اهداف برحسب
انتخابات در بیشتر کشورها، تعبیه و کاربری سیستمی است که در 
آن هر فرد بالغ یک رای با وزن برابر با آرا دیگران داشته باشد که در 

  .[12]انطباق با پیروی از اصل یک فرد یک رای است
 نتایج در سیاسی جغرافیای کاربست حقیقت در انتخابات جغرافیای
است. در واقع، رویکردی  اداری هایحوزه برحسب انتخاباتی

جغرافیایی به مقوله دموکراسی و انتخابات، که در آن الگوهای رفتار 
سیاسی شهروندان که برخاسته از تنوع نگرش و مطالبات آنها از 

 صورت نقشهساختارهای اقتصادی، فرهنگی، حقوقی حاکم است به
طور کلی دو رویکرد تاثیر گیرد. بهمیآید و مورد بررسی قرار در می

) عوامل محلی بر ١جغرافیا بر انتخابات شامل زمانی 
) آنگاه که ٢گذارد؛ های انتخاباتی مردم تاثیر میگیریتصمیم

  .[13]دهدگیری، نتایج را تغییر میساختار جغرافیایی نظام رای
  

  هایافته
  منطقه مورد مطالعه

شهرستان فیروزآباد به مرکزیت شهر فیروزآباد، مرکز حوزه انتخابیه 
 ٨١های های قیروکارزین و فراشبند در سالاست، در حالی که بخش
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به شهرستان ارتقایافته و از مجموعه این شهرستان انتزاع شده  ٨٢و 
خابات مجلس شورای اسالمی به های فرعی انتعنوان حوزهاست و به

مرکزیت فیروزآباد مطرح هستند، شهرستان فیروزآباد با مساحت 
کیلومتری جنوب غربی مرکز ٩٥کیلومتر مربع در فاصله ٣٨٠٠معادل 

 ٢٨و عرض جغرافیایی  ٣٦و  ٥٢استان فارس و در طول جغرافیایی 
 عیالنهار گرینویچ قرار دارد. این شهرستان با ارتفااز نصف ٥٢و 

متر از سطح دریا، از شمال به شهرستان شیراز، از جنوب ١٣٢٧معادل 
به شهرستان قیروکارزین، از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به 

شود. براساس آخرین تقسیمات شهرستان فراشبند محدود می
مند)، می -کشوری شهرستان فیروزآباد دارای دو مرکز شهری (فیروزآباد

)، پنج دهستان (جایدشت، احمدآباد، دو بخش (مرکزی، میمند
روستا و آبادی است  ١١٤ای، دادنجان) و بالغ بر پرزیتون، خواجه

 فرمانداری انتخابات ستاد آرشیو ؛١؛ جدول ٢و  ١های (نقشه
 مجلس انتخابات دوره ده آمار ؛١٣٩٥سال  فیروزآباد، شهرستان
  .اسالمی) شورای

  

  
  موقعیت شهرستان فیروزآباد (ترسیم: نگارنده) )١نقشه 

  

  
  های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند (ترسیم: نگارنده)موقعیت شهرستان )٢نقشه 

  

های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند براساس آمار جمعیت شهرستان )١جدول 
	(برگرفته از مرکز آمار ایران) ١٣٩٥سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

	خانوار	زن	مردجمعیت	شرح
٣٧٬٤٥٣	٦٠٬١٧١	٦١٬٢٤٦	١٢١٬٤١٧	فیروزآباد

	٧٥٬٥٣٧٣٨٬١٣٨٣٧٬٣٩٩٢٣٬٤١٠	ساکن در نقاط شهری
	١٢٬٤٣١	٢٠٬٤١٣	٢٠٬٥٨٦	٤٠٬٩٩٩	ساکن در نقاط روستایی

	١٬٦١٢	٢٬٣٥٩	٢٬٥٢٢	٤٬٨٨١	غیرساکن
	٣٤٬٥٣٨٢٠٬٥٠٨	٣٦٬٦٦٥	٧١٬٢٠٣	قیروکارزین

	١١٬٨٢٧	٢٠٬٦١١	٢١٬٤٠٧	٤٢٬٠١٨	ساکن در نقاط شهری
	٨٬١٠٢	١٣٬٢٩٥	٢٧٬٢٨٣١٣٬٩٨٨	ساکن در نقاط روستایی

	٥٧٩	٦٣٢	١٬٢٧٠	١٬٩٠٢	غیرساکن
	١٢٬٦٠٤	٢٢٬٥٣٣	٢٢٬٩٢٦	٤٥٬٤٥٩	فراشبند

	٧٬٨٨٩	١٣٬٨٢٨	١٣٬٧٢٩	٢٧٬٥٥٧	ساکن در نقاط شهری
	٤٬٤٥٨	٨٬٢٥٦	٨٬٧١٠	١٦٬٩٦٦	ساکن در نقاط روستایی

	٢٥٧	٤٤٩	٤٨٧	٩٣٦	غیرساکن

  
به مساحت  قیر شهر یتمرکزبه  قیروکارزین شهرستان

 موقعیت جغرافیایی جنوب غربی استانو در  کیلومتر مربع٩٨/٣٤٠٢
این  همسایگانقرار دارد،  کیلومتری شیراز١٨٤فاصله  و درفارس 

های جنوب به شهرستان از -شهرستان فیروزآبادبه شمال  از شهرستان
غرب به شهرستان  از شهرستان جهرم وشرق به  از -خنج و الرستان

مرکزی با  ،بخشاین شهرستان دارای دو  .شودمحدود می فراشبند
 طهنق ٤ تعدادو  مرکزیت شهر قیر و بخش افزر با مرکزیت شهر افزر

 آبادی روستا و ١٤١ تعدادو امامشهر و  افزر ،کارزین، قیر شامل شهری
 با ،خشک کره زمینبندی کوپن در منطقه نیمهبراساس طبقهاست. 

 .تابستان گرم و خشک قرار گرفته است بارندگی و م باازمستان تو
و  C٢٥/١° و حداقل دما در زمستان C٤٦° تابستان حداکثر دما در

(برگرفته از سایت فرمانداری  است مترمیلی٢٧٠ میانگین باران ساالنه
 سهای غربی استان فار شهرستان فراشبند از شهرستان قیروکارزین).

است که از جنوب به شهرستان خنج، از غرب به استان بوشهر، از 
های کازرون و شیراز و از شرق به شهرستان شمال به شهرستان

. این شهرستان با مرکزیت شهر فراشبند دارای استفیروزآباد محدود 
 کیلومتر است.١٧٠آن از شیراز ه کیلومتر مربع وسعت و فاصل٤٨٥٦

بوده و دارای دو بخش متر ٨٠٠ح دریا میانگین ارتفاع آن از سط
روستا و آبادی دارای سکنه  ١٧٧مرکزی و دهرم، سه نقطه شهری و 

  ).۱(جدول  است
  تاریخچه تاسیس بخشداری و فرمانداری در فیروزآباد

هجری شمسی در فیروزآباد بخشداری تاسیس شد که  ١٣١٤در سال 
بخشداری نظامی علت موقعیت سیاسی منطقه، شهر به در ادامه، به

هجری شمسی فیروزآباد به شهرستان ارتقا  ١٣٢٢تبدیل شد. در سال 
یافت و فرمانداری در مرکز شهرستان تاسیس شد (آرشیو ستاد 

: شناسنامه ١٣٩٢انتخابات فرمانداری شهرستان فیروزآباد، در سال 
  .اجتماعی فرمانداری شهرستان فیروزآباد)

  اسالمی در شهرستان فیروزآباددهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
 ٧/١٢/١٣٩٤دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در تاریخ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیی حجت مهکو ۲۶۶

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                    فضا یاسیآمايش سنامه فصل

 ١٠٥شعبه ( ٢٢٨همزمان در سراسر کشور با تعداد شعب اخذ رای 
شعبه در شهرستان قیر و کارزین و  ٦٩شعبه در شهرستان فیروزآباد، 

یندگی نفر داوطلب نما ١٣شعبه در شهرستان فراشبند) و تعداد  ٥٥
های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در حوزه انتخابیه شهرستان

). جمع آرای ماخوذه در این دوره از ١؛ نمودار ٢برگزار شد (جدول 
برگ رای در شهرستان فیروزآباد،  ٧٣٤٤٤برگ بود ( ١٤٤٣٢٩انتخابات 
برگ رای در  ٢٩٤٩٩برگ رای در شهرستان قیر و کارزین و  ٤١٣٨٤

 ٤٨٩٧٣با کسب  کوروش کرمپور حقیقیاشبند) که آقای شهرستان فر 

رای، در شهرستان  ٣٣٢٨٠برگ رای (در شهرستان فیروزآباد 
رای) حائز  ٦٣٢٠رای و در شهرستان فراشبند  ٩٣٧٣قیروکارزین 

عنوان ششمین نماینده شهرستان فیروزآباد و اکثریت آرا شد و به
د) کارزین و فراشبن سومین نماینده سه شهرستان (فیروزآباد، قیر و

بعد از انقالب اسالمی به مجلس راه یافت. آرای کاندیداها در این 
 انتخابات ستاد قابل مشاهده است (آرشیو ٢دوره انتخابات در جدول 

 انتخابات دوره ده آمار ؛١٣٩٥ سال فیروزآباد، شهرستان فرمانداری
  اسالمی). شورای مجلس

  
	های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبندآرای کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه شهرستان مجموع )٢جدول 

  نام و نام خانوادگی  ردیف
شده در مجموع آرای کسب
  سه شهرستان

شده در شهرستان آرای کسب
  فیروزآباد

شده در شهرستان آرای کسب
  قیر و کارزین

شده در شهرستان آرای کسب
  فراشبند

  ٦٣٢٠  ٩٣٧٣  ٣٣٢٨٠  ٤٨٩٧٣  كوروش كرمپور حقیقی  ١
  ٤٢٥٤  ٢٠٧٤٧  ١٠٣٧٣  ٣٥٣٧٤  سیدیونس موسوی سرچشمه  ٢
  ٣٧٥٢  ٣٥١٣  ١٢٣٣٩  ١٩٦٠٤  نادر فریدونی  ٣
  ١٢٥٥٥  ١٣٩٥  ١٩٧١  ١٥٩٢١  محمد علی کاویانی  ٤
  ٥٠٥  ١٩٦  ٥٢٥٢  ٥٩٥٣  شمشاد كاظمی  ٥
  ١٨٥  ٣٠٣  ٤٥٥٢  ٥٠٤٠  علی رزازان  ٦
  ١٣١٧  ٢١٦  ١٦٣٧  ٣١٧٠  فریبرزپناهی  ٧
  ٧  ٢٩٨٣  ٢٢  ٣٠٥٢  سیدكاظم محمدعلی زاده  ٨
  ٥١  ١٩٩٤  ٣٦٣  ٢٤٠٨  احمد جهانگیری  ٩
  ١٠٢  ٦٢  ١١٢٣  ١٢٨٧  اهللا انصاری فردسیف  ١٠
  ١٤  ١٤  ٤٩٧  ٥٢٥  اهللا امیرساالریحجت  ١١
  ٩  ١٤  ٣٢٩  ٣٥٢  امیرساالری اكبر  ١٢
  ٥  ١٢  ١٧٢  ١٨٩  منشمهدی بیات  ١٣

  ١٣٩٥برگرفته از آرشیو ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان فیروزآباد، 

  

  
  های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند (ترسیم: نگارنده)درصد آرای کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه شهرستان )١نمودار 

  

كوروش كرمپور حقيقي
33/9%

مهسيد يونس موسوي سرچش
24/5%

نادر فريدوني
13/5%

Series1, 
محمد علی 
,  کاويانی
15921  ,
11%

شمشاد كاظمي
4/1%

علي رزازان
3/4%

فريبرزپناهي
2/19%

سيدكاظم 
محمدعلي زاده

2/11%

احمد جهانگيري
1/66%

سيف اله 
انصاري فرد

0/89%

حجت اله اميرساالري
0/36%

اكبر 
يرساالري

مهدي بيات منش0/24%
0/13%
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  بحث
  

با مشارکت در انتخابات، مردم در تعیین سرنوشت خودشان و شیوه 
   کنند. بنابراین مردم باحکومتی اداره کننده سرزمینشان دخالت می

 

ت ای در تعیین سرنوشکنندهمشارکت خود در انتخابات نقش تعیین
ای ونهگو اداره کشور خودشان دارند. گستره فضایی سرزمین ایران به

ندگی اقوام در چهار گوشه آن منطبق یافته است. با است که با پراگ
توجه به این مسایل، انتخابات همواره یکی از موضوعاتی بوده که 
تحت تاثیر مسایل قومی فرهنگی قرار داشته است. اما با توجه به 

گرفته در گستره سرزمینی ایران این سیاسی شکل -الگوی فضایی
  ده است.عوامل تاکنون در راستای اهداف ملی بو

  

  گفته شد که تا قبل از برگزاری هفتمین دوره انتخابات مجلس 
 

 

های قیروکارزین و فراشبند از لحاظ تقسیمات شورای اسالمی، بخش
  کشوری جزء شهرستان فیروزآباد بودند و از نظر تقسیمات کشوری 

 

آمدند؛ اما با توجه به تغییرات به عمل یک شهرستان به حساب می
، هر دو بخش یادشده ١٣٨٢آمده در سطح تقسیمات کشوری در سال 

از شهرستان فیروزآباد انتزاع و به سطح شهرستان ارتقا یافتند که از 
  مرحله هفتم انتخابات مجلس شورای اسالمی به بعد رقابت و معرفی 

 

مشاهده  ٣ای تازه و جدید شد. براساس جدول رحلهکاندیداها وارد م
کنیم که نامزد پیروز در حوزه انتخابیه شهرستان فیروزآباد و می

های تابع آن چه قبل از انتزاع و چه بعد از انتزاع، در همه بخش
ادوار انتخابات مجلس، همواره جستار زادبوم شهری مطرح بوده 

وز از شهرستانی غیر از است. در دوره هفتم و هشتم، نامزد پیر
  شهرستان فیروزآباد یعنی شهرستان قیروکارزین، بیشترین آرا را 

 

کسب کرد. در واقع جستار زادبوم شهری از دوره هفتم پررنگ شد. 
در دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی، مانند ادوار گذشته، 

مردم شهرستان فیروزآباد با حضور خود، بار دیگر نشان از فهم و 
 ٥و  ٤های اند. بررسی جدولگاهی در مسایل کشوری را ارایه کردهآ 

دهد که متوسط درصد مشارکت مردم شهرستان فیروزآباد نشان می
 %٤٤/٧٥در انتخابات ادوار اول الی ششم مجلس شورای اسالمی 

است و در چهار دور بعد یعنی ادوار هفتم تا دهم شاهد مشارکت 
شورای اسالمی هستیم که در  مردم در انتخابات مجلس %٦٩/٨٧

مشارکت مردم کامالً هویداست؛ دلیل این  %٢٥/١٢این راستا رشد 
توان در چهارچوب رشد و افزایش آگاهی سیاسی مردم در مهم را می

و ویژه پس از انتزاع دتعیین سرنوشت خود و تاثیر رقابت قومی به
ت نتخابابخش قیروکارزین و فراشبند از فیروزآباد (از دوره هفتم ا

نیز  ٢مجلس شورای اسالمی به این سو) تحلیل نمود. نمودار 
های فیروزآباد، وضعیت مشارکت مردم در حوزه انتخابیه شهرستان

قیروکارزین و فراشبند در سطوح شهرستان، استان (فارس) و کشور 
قابل مشاهده است. از مواردی که در انتخابات نهم و دهم مجلس 

خابیه فیزوزآباد، قیروکارزین و فراشبند قابل شورای اسالمی حوزه انت
ها توجه بود، رابطه کسب بیشترین میزان آرا در هر یک از شهرستان

 نینادر فریدوبرای کاندیداها با محل تولد آنها بوده است. برای مثال 
در شهرستان محل تولد خود (فیروزآباد)، بیشترین  کوروش کرمپورو 

مه سرچش سیدیونس موسویی آقای آرا را نسبت به رقیب خود یعن
اند. که حس مکانی (زادبوم شهر (شهرستان قیروکارزین) کسب کرده

  شود.کنندگان نسبت به کاندیدها مطرح میپنداری) مشارکت
 بعضاً  و ضعیف همکاری به توانمی تحقیق این هایمحدودیت از

 مربوط مسایل و آمار ارایه در انتخابات متولی نهادهای همکاری عدم
 یریتیمد عرصه در تحول با که است امید. کرد اشاره انتخابیه حوزه به

 یندهآ در خودشان، مسئولیت به آگاه و متخصص افراد حضور و کشور
.)٢باشیم (نمودار  پژوهشگران با آنها همکاری شاهد

  

  )مطالعات نگارنده: منبع( شهرستان فیروزآباددوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه  ١٠نامزدهای پیروز  )٣جدول 
  دوره مجلس  تعداد آرا  محل تولد  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اول  ٤٨٠٧٦  فیروزآباد  اکبر رضوانیعلی  ١
  دوم  ٣١٥٧٣  فیروزآباد  خداکرم جاللی  ٢
  سوم  ٢٩٦٩٢  فیروزآباد  خداکرم جاللی  ٣
  چهارم  ٢٧٩٢٨  فیروزآباد  خداکرم جاللی  ٤
  پنجم  ٥٧٣٨٦  فیروزآباد  سهراب بهلولی قشقایی  ٥
  ششم  ٤٠٧٢٧  فیروزآباد  سهراب بهلولی قشقایی  ٦
  هفتم  ٣٨٤١٣  قیروکارزین  سیدیونس موسوی سرچشمه  ٧
  هشتم  ٣٦٤٧٥  قیروکارزین  سیدیونس موسوی سرچشمه  ٨
  نهم  ٦٤٠٢٦  فیروزآباد  نادر فریدونی  ٩
  دهم  ٤٨٩٧٣  فیروزآباد  كوروش كرمپور حقیقی  ١٠

  

	های قیروکارزین و فراشبند)نتایج و درصد مشارکت مردم در دوره اول تا ششم انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهرستان فیروزآباد (قبل از انتزاع بخش )۴جدول 

  نام دوره
کل جمعیت واجد 
  شرایط شهرستان

  درصد مشارکت کل کشور  درصد مشارکت مردم استان فارس  درصد مشارکت مردم شهرستان  ماخوذه در شهرستانکل آرای 

	۱۴/۵۲  ٧٩/٥٠  %٤٥/٦٦  ٤٩٥٧٥  ٧٤٥٨٩  دوره اول
	۶۴/۶۴  ٩١/٤٧  %٩٥/٦٠  ٤٨٦٢٠  ٧٩٧٧٠  دوره دوم
	۷۲/۵۹  ٢٥/٦١  %٣٥/٧٤  ٦٦٧١٨  ٨٩٧٣٤  دوره سوم
	۸۱/۵۷  ١٧/٥٩  %٤٠/٧٢  ٧٤٥٨٣  ١٠٣٠٠٧  دوره چهارم
	۱۰/۷۱  ٦٧/٧٥  %٣٤/٩١  ١٠٥٧١٢  ١١٥٧٢٧  دوره پنجم
	۳۵/۶۷  ١٣/٧٣  %١٥/٨٧  ١١٣١٦٧  ١٢٩٨٥٢  دوره ششم

  ١٣٩٥برگرفته از آرشیو ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان فیروزآباد، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیی حجت مهکو ۲۶۸

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                    فضا یاسیآمايش سنامه فصل

های انتزاع بخشقیروکارزین و فراشبند (بعد از  -نتایج و درصد مشارکت مردم در دوره هفتم تا دهم انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه فیروزآباد )٥جدول 
 )قیروکارزین و فراشبند

  درصد مشارکت کشور  درصد مشارکت استان فارس حوزهدرصد مشارکت مرم در سه   کل آرای ماخوذه در سه حوزه  کل جمعیت واجد شرایط در سه حوزه  نام دوره
  ٢١/٥١  ٦٧/٥٧  %٧٦/٨٣  ١٢٥٣١١  ١٤٩٦٠٦  دوره هفتم
  ٤٠/٥٥  ٢٦/٦٤  %٢١/٩٢  ١٣٣٧١٨  ١٤٥٠٠٠  دوره هشتم
  ٨٧/٦٣  ٦٤/٦٩  %٣٩/٨٨  ١٣٦٠٧٢  ١٥٣٩٣١  دوره نهم
  ٦٢  ٨٦/٦٤  %٤١/٨٦  ١٤٤٣٢٩  ١٦٧٠١٩  دوره دهم

 1395فرمانداری شهرستان فیروزآباد،برگرفته از آرشیو ستاد انتخابات 
 

  
درصد مشارکت مردم در ده دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی حوزه  )٢نمودار 

  انتخابیه فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند، استان فارس و کشور (ترسیم: نگارنده

  
  گیرینتیجه

 هب نگاه با و فارس فیروزآباد شهرستان انتخابیه حوزه بررسی با
 در که شد مشاهده اسالمی، شورای مجلس انتخاباتی هایدوره
 انتخابیه حوزه این در شهری زادبوم جستار انتخابات، ادوار تمامی
 مسایل به توجه با شهرستان این در واقع در. است بوده اثرگذار
 بومزاد جستار مجلس، انتخابات در تاکنون هست مطرح که قومیتی
 ینا. است داشته مجلس نماینده انتخاب در را پررنگی نقش شهری
 بخش و قیروکارزین و فراشبند شهرستان دو شامل که انتخابیه حوزه
هر  از) دوره چهار( اخیر هایدوره در این که به توجه با است، میمند
 حضور انتخابات در کاندیدا یک حداقل هاشهرستان این از کدام
 ردف تولد محل نماینده، انتخاب در ها،حوزه این مردم برای اند،داشته
 دتشبه شهری زادبوم جستار الجرم. است بوده مهم بسیار کاندید،

  .است بوده اثرگذار نماینده تعیین بر
  

 معاونت از داندمی الزم خود بر مقاله نویسندهتشکر و قدردانی: 
 دلیلبه آبادنجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی محترم
 نماید. قدردانی و تشکر معنوی و مالی هایحمایت
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.اخالقی: تاییدیه

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردیتعارض منافع: 
  .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردیمنابع مالی: 
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