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  چكيده
ي اساسـي رشـته جغرافيـاي    هـا  بحـث باتي در جغرافياي انتخابات دو تـا از  ي انتخاها حوزهنمايندگي و تحديد حدود 

 ها حوزهانتخاباتي براي انطباق  بندي حوزهانتخاباتي و نيز معيارهايي كه در  بندي حوزهي ها روشكه با  باشد ميسياسي 
جغرافياي طبيعي و انسـاني  هاي  پيچيدگي. ، ارتباط نزديكي داردشود ميانتخاباتي اعمال  بندي حوزهبا معيارهاي علمي 

و جغرافيـاي انسـاني   ) كوه، جنگل، جلگه، دشـت، صـحرا و دريـا   (استان گلستان كه عناصر مختلف جغرافياي طبيعي 
شـهرها، مرزهـاي تقسـيمات كشـوري، مرزهـاي       - فارس، تركمن، سيسـتاني، تـرك و بلـوچ    - هاي مختلف  قوميت(

را در يك محيط محدود جغرافيـايي گـرد هـم    ) رت سياسي و اداريهاي ارتباطي و مراكز قد ي انتخاباتي، راهها حوزه
ايـن مقالـه بـا رويكـرد     . آورده است، مسائل گوناگوني را از ديد جغرافياي انتخابات در مقابل محقـق گذاشـته اسـت   

رد ي انتخاباتي اسـتان گلسـتان بـا معيارهـاي اسـتاندا     ها حوزهتحليلي در قالب توجه به ميزان انطباق شرايط  - توصيفي
پاسـخگويي بـه    دنبال بهي انتخاباتي ها حوزه بندي حوزهانتخاباتي و موارد اعمال پديده جري ماندرينگ در  بندي حوزه

رابطه نسبت جمعيتي گروه قومي تركمن در استان گلستان و تعـداد نمايندگانشـان در مجلـس    : كه باشد سئوال زير مي
ي انتخابـاتي و  هـا  حـوزه تحقيق، بعضي از موارد عدم انطباق بر اساس نتايج اين  ؟باشد ميشوراي اسالمي چگونه 

منفـي در درجـه    تـأثير كـه   شود ميي انتخاباتي استان گلستان مشاهده ها حوزهجري ماندرينگ در تحديد حدود 
بعد از انقالب اسالمي پديده جري ماندرينگ به ضرر گـروه  . نمايندگي گروه قومي تركمن بر جاي گذاشته است

 ها حوزهي انتخاباتي استان گلستان در راستاي انطباق ها حوزهولي روند تغييرات . عمال شده استقومي تركمن ا
  .حركت كرده است بندي حوزهبا معيارهاي استاندارد 

  

  .گلستان، استان يگي انتخاباتي، جري ماندرينگ، نمايندها حوزهجغرافياي انتخابات،  :هاي كليدي واژه
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   مقدمه -1
كه در آن هر فرد بالغ  باشد مير بيشتر كشورها تعبيه و كاربري سيستمي هدف از انتخابات د

هاي ديگران داشته باشد كه در انطباق با پيروي از اصل يك فرد  يأي با وزن برابر با رأيك ر
تحقق اين هدف در انتخابات پارلماني . (Blacksell, 2006: 118-119) باشد مييك راي 

ي انتخاباتي بر روي سطح زمين با در نظر گرفتن عوامل ها هحوزكشورها مستلزم ترسيم دقيق 
ي ارتباطي و ديگر عناصر دخيل ها راهمختلف جغرافيايي همانند تنوع محيط طبيعي، جمعيت، 

  .باشد ميدر انسجام يك ناحيه جغرافيايي 
يت در علوم جغرافيايي درك مكان در پيوند با موقع. مفهوم دانش جغرافيا است ترين مكان كليدي

شناسي فرهنگي و سياست قابليت  ، طبيعت، تاريخ، اقتصاد، جامعه، بوم)مطلق و نسبي(جغرافيايي 
ها و پيوندهاي عاطفي  يافتن بستگي دنبال بهي جغرافياي سياسي ها پژوهشدر اين ميان، . يابد ميتفسير 

ويت افراد هستند، اين فضاها خالق بخشي از ه. كنند ميميان افراد و فضاهايي است كه در آن زندگي 
گسترش هرچه ). 2: 1387راد و ويسي،  كاوياني(رود  شمار مي هويتي كه گاه، بنياد واكنش آنان به

ها را  ي انساني يكي از الزاماتي است كه حكومتها حوزهبيشتر جوامع و توسعه جغرافيايي و جمعيتي 
مسئله قوميتها و اعمال به تجديد نظر و برقراري تقسيمات كشوري جديد بر اساس مواردي چون 

استان ). 30: 1388پور و ديگران،  احمدي( شود ميناپذير  سياستهاي اقتصادي و سياسي خاص اجتناب
سكونت اقوام گوناگون  - دليل دارا بودن شرايط منحصر به فرد جغرافياي طبيعي و انساني گلستان به

 - ي انتخاباتي مجلسها حوزه در محدوده جغرافيايي محدود و متنوع و نيز طرز چيدمان مرزهاي
هاي خاص كاركردي را از لحاظ عملكرد در حيطه انتخابات مجلس شوراي اسالمي  پيچيدگي

 3. حوزه انتخاباتي تقسيم شده است 6به گستره فضاي جغرافيايي استان گلستان . آورده است وجود به
مساوي در خود  تقريباًه نسبت اند كه دو گروه قومي متفاوت را ب ي طراحي شدهصورت بهحوزه از آنها 

شرايط مشابه اين سه حوزه را هاي زماني متفاوت  ي ديگر نيز در طول دورهها حوزهجاي داده است و 
ي انتخاباتي ها حوزهها همراه با تنوع در ديگر عوامل و عناصر تشكيل دهنده  اين تفاوت. اند دارا بوده

مستقيمي را در درجه نمايندگي  تأثيرغيره  ها و همچون محيط جغرافيايي، ارتباطات و دسترسي
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طوري كه گروه قومي  به(ويژه گروه قومي تركمن بر جاي گذاشته است  هاي قومي متفاوت به گروه
نفر جمعيت تاكنون موفق به ارسال  000/110تركمن در حوزه انتخاباتي گرگان با وجود بيش از 

هاي  ي انتخاباتي را در طول دورهها حوزه اي ناحيهو بازنگري در تقسيمات ) اند شدهنماينده به مجلس ن
هاي قومي در بستر جغرافيايي  هاي توزيع فضايي طبقات و گروه زماني براي انطباق با دگرگوني

نمايد كه لزوم مطالعه در مورد شرايط جغرافياي انتخاباتي استان گلستان از رويكرد شرايط  ميضروري 
ي انتخاباتي استان با ها حوزهبندي  هانطباق يا عدم انطباق حوز ي انتخاباتي استان از لحاظها حوزه

ها در  كند اين بازنگري ميو ايجاب  آورد مي وجود بهانتخاباتي را  بندي حوزهمعيارهاي استاندارد 
ي انتخاباتي انجام ها حوزهي انتخاباتي بر طبق اصول و معيارهاي شناخته شده تحديد حدود ها حوزه
مچون جمعيت برابر، معيارهاي مربوط به مرزهاي جغرافيايي و اندازه و شكل معيارهايي ه. شود

جغرافيايي، معيار جوامع هم منفعت كه خود شامل معيارهاي جغرافيايي، معيارهاي مرتبط با منافع 
، همچنين عادالنه باشد ميهاي مشترك، الگوهاي تعامل و ارتباطات و دسترسي  مشترك يا ويژگي
ي انتخاباتي معيارهاي اساسي ها حوزهي اقليت در تحديد حدود ها سياسي و گروهبودن براي احزاب 

زيرا اين مسئله كه كدام حزب يا گروه قومي و اجتماعي بيشتر از ). 57: 1381صدوقي، (باشند  مي
شود تا حدودي به طراحي مرزهاي نواحي انتخاباتي و  ميهاي موجود در نظام انتخاباتي منتفع  گرايش

  ). 257: 1386جونز و ديگران، (گيري وابسته است  يأي رها حوزهيا 
 1366، 1358ي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي در سه دوره زماني ها حوزه

اند كه با توجه به آنها به شناسايي موارد  مجدد قرار گرفته بندي حوزهشمسي مورد  1378و 
دو مسئله . پردازيم نتخاباتي استان گلستان ميا بندي حوزهاعمال پديده جري ماندرينگ در 

ي انتخاباتي استان گلستان با معيارهاي تحديد حدود ها حوزهوضعيت انطباق يا عدم انطباق 
ي انتخاباتي و وضعيت اعمال پديده جري ماندرينگ در استان گلستان رابطه ها حوزهاستاندارد 

ستان در مجلس شوراي اسالمي دارد و هاي قومي استان گل مستقيم با نسبت نمايندگان گروه
عبارتي در تكميل دو مسئله فوق به اين سوال خواهيم پرداخت كه رابطه بين نسبت جمعيتي  به

  گروه قومي تركمن و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اين گروه قومي چگونه است؟
ي انتخاباتي ها حوزهبا توجه به سواالت فوق در اين پژوهش به بررسي و مطالعه شرايط 

  . باشيم استان گلستان در راستاي آزمون فرضيات زير مي
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ي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي استان گلستان با ها حوزه بندي حوزه رسد مي نظر به. 1
  .ي انتخاباتي انطباق نداردها حوزهي استاندارد تحديد حدود ها شاخص

انتخاباتي مجلس  بندي حوزهرينگ در مواردي از اعمال پديده جري ماند رسد مي نظر به. 2
  .استان گلستان وجود دارد

رابطه نسبت جمعيتي گروه قومي تركمن در استان گلستان و تعداد نمايندگان  رسد مي نظر به. 3
  .مجلس شوراي اسالمي اين گروه قومي در استان نامتناسب باشد

  مباني نظري پژوهش -2

  ي انتخاباتيها حوزه -2-1
كه توسط نمايندگان مردمي كه در قلمروهاي  باشند ميتقسيمات اداري فضا  1باتيي انتخاها حوزه

نمايندگان . اند شدهبراي مقاصد انتخاباتي طراحي  كنند ميي دموكراتيك زندگي ها محدود كشور
نه تنها نمايندگي مردم را دارند بلكه تقسيمات مربوط به قلمرو  ها حوزهانتخاب شده در اين 

و قوانين متداول  - زمين و مردم –هر دو اينها . كنند ميباتي را نيز منعكس ي انتخاها حوزه
 Pal) باشند ميي انتخاباتي و تقسيماتشان ها حوزهبراي مرزهاي  اي پايهي كشور اساس و ها استان

Singh, 2000: 517) . ي جغرافياي ها ي انتخاباتي براي انعكاس تفاوتها حوزهدر واقع وجود
ي مناطق الزم و ها تر شدن نتيجه انتخابات نسبت به تفاوت و هرچه متناسب مناطق مختلف كشور

در مبارزات سياسي اياالت متحده واژه حوزه انتخاباتي  .)(Katz, 1997: 110 نمايد ميضروري 
ي جمعيتي جداگانه ها گروه كه در داخل) نمايندگان پارلمان(اغلب براي تقسيم قانونگذاراني 

ي مذهبي، خطوط ها ي نژادي، خطوط گروهها مثال در طول خطوط گروه ، برايشوند ميانتخاب 
و اصطالح حوزه . گيرد ميفرهنگي، خطوط برتري جنسي و غيره قرار دارند، مورد استفاده قرار 

براي . باشد ميمورد استفاده  ها از حاميان كانديدا اي پايهبراي رجوع و اشاره به  2يا انتخاباتي هسته
اتي اعضاي گنگره ممكن است به هر كدام از شهروندان در حوزه انتخابيه داللت مثال حوزه انتخاب

                                                            
1- Constituency 
2- Core Constituency 
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ي به مردمي داللت دارد كه در انتخابات گذشته در آن حوزه به او ا كند، اما حوزه انتخاباتي هسته
ن جنبه در شاخه يتر جغرافيايي). (www.en.wikipedia.org/wiki/constituency اند ي دادهأر

در كشورهايي كه در آنها انتخابات پارلماني . باشد مي 1خابات، جغرافياي نمايندگيجغرافياي انت
و  ها حوزهي انتخاباتي مبنا قرار گرفته است و تعداد ها و محدوده ها حوزه شود ميبرگزاري 

هاي حقيقي  يأي مستقل مجموع رها اساسي روي تركيب پارلمان تأثيرتواند  مرزهايشان مي
انتخاباتي ايستا نبوده و  هاي سيستم). Glassner, 1993: 184-185(بگذارد  كانديداها و احزاب

ي مختلف برخاسته از جامعه و ها پديده تأثيرو همواره تحت  كنند ميروندي تكاملي را طي 
تنوع فضايي الگوهاي فضايي و ضرورت  دليل به). 125: 1362استوارت ميل، (محيط قرار دارند 

بين اين الگوها و توزيع فضايي ساير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي متجانس بين آنها،  روابط
ي قومي در طول ها اساسي برقرار است و با دگرگوني توزيع فضايي طبقات و يا گروه اي هرابط

بنابراين، ). 255- 254: 1386جونز و ديگران، (يابد  ميزمان، جغرافياي مشابه انتخاباتي نيز تكامل 
زيرا، . ي علمي و منصفانه انجام شودها روشباتي بايد با توجه به اصول و ي انتخاها حوزهطراحي 

تواند منجر به پيدايش وضعيت مرزبندي جانبدارانه و  در صورت قصور در اين امر مي
مستقيمي در نتايج انتخابات  تأثيري انتخاباتي ها حوزهشرايط مرزهاي . بندي ناعادالنه شود سهميه
  .دارد

  جري ماندرينگ -2-2
نفع  ي انتخاباتي بهها حوزهوسيله آن به طراحي مرزهاي  روشي است كه به 2جري ماندرينگ

 :Mc lean, 1995( پردازند در انتخابات پيش رو مي) يا گروه(شانس بيشتر پيروزي يك شخص 

ي ها نفع گروه گذاري به طراحي عمدي خطوط مجلس قانون -جري ماندرينگ سياسي ).204
 بندي حوزهكه اغلب در فرآيند باز  -ماورا تناسب و تقارن جمعيتي آنهاسياسي يا دموكراتيك 

يك واقعيت نافذ و گريزناپذير ديده شده است،  عنوان بهي انتخاباتي اياالت متحده ها حوزه
جري ماندرينگ تا اوايل قرن بيست ويكم  (forgette and platt, 2005: 934).د شو اطالق مي

                                                            
1- Representation Geography 
2- Gerry mandering 
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بندي  هاي دموكراتيك، جايي كه حوزه هاي عمده در انتخابات هاستفادء يكي از سو عنوان به
هاي زياد  تالش رغم علي. گيرد، ادامه پيدا كرده است انتخاباتي مورد استفاده قرار مي

ي فعلي ها پاياني از مثال دموكراتيكي كه صورت گرفته است، مطبوعات گزارشات بي
 ها ي انتخاباتي، مقياسها ه انواع از سيستمي انتخاباتي در همها بندي حوزههاي فضايي  دستكاري
  .(Kenneth, 2008: 833) كنند ميي فرهنگي گزارش ها و زمينه

ي ها حوزهمقابله با بعضي اعمال جري ماندرينگي در محتواي بعضي از  منظور بهاز لحاظ فني 
ي ها حوزهر از واحدهاي اداري نبايد بين دو يا بيشت(؛ يكپارچگي شود ميانتخاباتي تمهيداتي اتخاذ 

ي انتخاباتي يكسان از لحاظ ها حوزهواحدهاي ميان (، مجاورت )انتخاباتي تقسيم شده باشند
ي ها حوزهجمعيت واحدهاي (، برابري جمعيت )جغرافيايي بايد در مجاورت هم و پيوسته باشند

كه بر (، انسجام )تي عمدهي انتخاباها در نتايج سيستم ويژه بهانتخابيه بايد برابر و يا نسبتا برابر باشند، 
طبق فرهنگ لغت اكسفورد هر حوزه بايد از تراكم و انسجام كافي برخوردار باشد و با دقت و 

ي ها حوزهمرزهاي (، انطباق با مرزهاي اداري و اجرايي )سادگي به يكديگر بسته شده باشند
و نيز مرز  ها مناطق، استان انتخاباتي نبايد از مرزهاي اداري و اجرايي ديگر عبور كند؛ نظير مرزهاي

  .(Apollonio & et al, 2009: 1) كنند ميي محلي و اقليتي كه با هم زندگي ها گروه

  درجه نمايندگي          -3-2
ي درجه به دموكراسي مستقيم است، حد باالدرجه نزديك شدن نظام  1درجه نمايندگي

باال از  اي درجه. خن بگويدنمايندگي نظامي است كه در آن هر كس بتواند به تنهايي س
كه صدايشان بايد به ميانجگري هر  يكه تعداد اشخاص يابد مينمايندگي جايي تحقق 

نماينده شنيده شود كم باشد، يعني جايي كه نسبت نمايندگان به كل اعضاي اجتماع 
هر قدر تعداد موكالن هر نماينده كاهش پذيرد، درجه نمايندگي افزايش . بزرگ باشد

با يك عدد درصد بيان كرد؛ درصد همه  توان ميبنابراين درجه نمايندگي را . يابد مي
  ).  125 :1373كوهن، (اند  اعضاي اجتماع كه نماينده كل اجتماع

                                                            
1- Representation Grade 
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  روش تحقيق -3
تحليلي، مسائل جغرافياي انتخاباتي را در استان -اسنادي و با شيوه توصيفي صورت بهاين مقاله 

است و در تدوين مطالب از منابع معتبر، اطالعات موجود در  گلستان مورد بررسي قرار داده
  . فضاي سايبر استفاده شده و براي غناي كار با صاحب نظران بومي نيز مصاحبه شده است

  هاي تحقيق يافته - 4                                       
ي انتخاباتي ها حوزهاز لحاظ تعداد  1بق با جدول شماره ي تحقيق، استان گلستان مطاها مبتني بر يافته

و از  كشور 13ستان و بلوچستان در رتبه ي مركزي، كرمانشاه و سيها حوزه انتخاباتي همراه استان 6با 
 .كشور قرار دارد 12ي مركزي و اردبيل در رتبه ها استان همراه بهلحاظ تعداد نماينده 

ي انتخابيه مطابق با جدول ها حوزهازنگري در اصالح قانون اساسي و ب 64بر اساس ماده 
ي انتخابيه استان گلستان بر اساس آخرين اصالحيه كه در سال ها حوزهوضعيت  2شماره 

  .باشد ميصورت گرفته به شرح ذيل  1378

  شمسي 1378ي انتخاباتي و سهميه نمايندگي آنها در كل كشور بر اساس اصالحات سال ها حوزهوضعيت : 1جدول شماره 

تعداد   نام استان  
  حوزه

تعداد
نماينده 

 )نفر(
تعداد   نام استان  

  حوزه

تعداد
نماينده 

 )نفر(
تعداد   نام استان  

  حوزه

تعداد 
نماينده 

  )نفر(
  4  4  بوشهر  23 12 9 آذربايجان غربي 12 38 8  ...تهران و   1
  4  4  ...چهارمحال و   24 10 9 كرمان 13 3 1  قم  2
  3  2  ايالم  25 8 6 نشاهكرما 14 7 6  مركزي  3
  4  4  سمنان  26 5 3 هرمزگان 15 26 19  خراسان  4

سيستان و  16  19  15  اصفهان  5
  3  3  ...كهكلويه و    27  8  6 بلوچستان

  7  5  اردبيل  28 6 5 كردستان 17 19 13  آذربايجان شرقي  6
  5  5  ي دينيها اقليت  29 9 7 همدان 18 18 14  خوزستان  7
  290  207  مجموع  30 9 7 ستانلر 19 12 9  مازندران  8
اري سايت پرتال اصفهان، اطالعـات آمـ  ( :ماخذ  31 5 4 زنجان 20 7 6  گلستان  9

 شـــوراي اســـالمي هفتمـــين دوره مجلـــس

www.Isfahanportal.ir/newdes.jsp?    
  

   4 3 قزوين 21 18 15  فارس  10

    4  4  يزد  22  13  11  گيالن  11
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 شمسي 1378باتي استان گلستان بر اساس قانون اصالحي سال ي انتخاهاحوزهشرايط:2جدول شماره

تعداد 
 نماينده

نام مركز حوزه 
 انتخاباتي

تابعيت مناطق 
 حوزه انتخاباتي

 نام مناطق حوزه انتخاباتي
نام حوزه 
 انتخاباتي

 كردكوي نفر 1

 شهر كردكوي كردكوي

 :كردكوي شامل شهرستان) الف

كردكوي، بندرگز 
 و بندر تركمن

 بخش مركزي كويكرد
 بخش بندر گز كردكوي
 بندرتركمنشهر تركمن

 بخش مركزي تركمن :شهرستان تركمن شامل) ب

 بخش گميشان تركمن

 گنبدكاوس نفر 1

گنبد كاووس:شهرستان)الف شهر گنبد كاووس گنبد كاووس
) ي آزادشهر و راميانها استثناي بخش به(

 :شامل

 بخش مركزي د كاووسگنب گنبدكاوس
 بخش داشلي برون گنبد كاووس

 مينودشت نفر 1

  مينودشت، كالله بخش مينودشت)الف گنبد كاووس
 و مراوه تپه

 بخش گوكالن)ب گنبد كاووس
 بخش مراوه تپه)ج گنبد كاووس

 راميان نفر 1
 بخش آزادشهر)ب  گنبد كاووس راميان و آزادشهر بخش راميان)الف گنبد كاووس

 گرگان نفر 2

 شهر گرگان گرگان

  گرگان گرگان :شهرستان گرگان شامل
بخش مركزي

استثناي ناش و  به(
 )شاهكوه

 قالآقبخش  گرگان

 علي آباد نفر 1
 بخش مركزي  علي آباد علي آباد :شهرستان علي اباد شامل شهر علي آباد علي آباد

 )130-1378:129ويشكايي سياسي،: (ماخذ
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شمسي تاكنون همراه  1378ي انتخابيه استان گلستان بر طبق اصالحات سال ها حوزهنقشه 
  ؛باشد ميي اصلي استان گلستان به قرار ذيل ها راهو  ها حوزهبا مراكز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استاندارد ديبن حوزهي انتخاباتي با معيارهاي ها حوزهانطباق  -4-1
ي انتخاباتي استان گلستان با توجه به آنها در اين پژوهش ها حوزهو معيارهايي كه  ها شاخص

شاخص جمعيت برابر در (از شاخص جمعيت برابر  باشند ميمورد بررسي قرار گرفتند عبارت 
براي هر ي انتخاباتي با توجه به معيار موجود در قانون انتخابات كشور كه طبق آن ها حوزهمورد 
انطباق  ،.)، مورد بررسي استگيرد ميهزار نفر يك نماينده مجلس شوراي اسالمي تعلق  150

ي انتخاباتي با مرزهاي تقسيمات كشوري، قوميت يا جوامع هم منفعت، محيط ها حوزهمرزهاي 

ها توسط مجلس  هاي انتخابيه استان گلستان بعد از اصالحات جداول حوزهحوزه:1نقشه شماره
 ش1378شوراي اسالمي در سال
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  .1باشد ميي ارتباطي و دسترسي ها راهجغرافيايي و 

  بندرتركمنحوزه انتخاباتي كردكوي، بندرگز و  -1-1-4
، از لحاظ انطباق مرزهاي حوزه باشد مينفر جمعيت  235824 حوزه انتخاباتي كردكوي داراي

از لحاظ شرايط قوميتي . باشد ميمنطبق  كامالًانتخاباتي با مرزهاي تقسيمات كشوري شهرستان 
كل جمعيت حوزه انتخاباتي را % 4/48كه  باشد مينفر  114218 جميعت تركمن حوزه كردكوي

از لحاظ جغرافياي طبيعي و انساني اين حوزه انتخاباتي به دو قسمت متفاوت . دهد ميشكيل ت
  ؛ شود مياز لحاظ شرايط جغرافيايي تقسيم 

كه  ها ي حاصلخيز در جلگهها ي جنوبي با طبيعت كوهستاني و جنگلي با خاكها قسمت
خود جاي داده است  ي كردكوي و بندرگز بوده و جمعيت غير تركمن را درها شامل شهرستان

ي هموار و با تراكم گياهي كم كه به طرف شمال از لحاظ آب و ها و نيمه شمالي حوزه با زمين
، شامل شهرستان بندر تركمن بوده و گروه قومي تركمن را در خود شود ميهوايي خشكتر 
لحاظ از لحاظ شرايط ارتباطي و دسترسي در اين منطقه چهار مكان مركزي از . جاي داده است

تحركات جمعيتي وجود دارد كه به ترتيب از لحاظ اهميت شامل شهر بندرتركمن، كردكوي، 
  . كنند ميكانون مركزي قوي عمل  عنوان بهي خود ها كه در شهرستان باشد ميبندرگز و گميشان 

  قال آقحوزه انتخاباتي گرگان و  -2-1-4
، از لحاظ شرايط قوميتي، باشد يمنفر  503327قال  آقكل جمعيت حوزه انتخاباتي گرگان و 

نفر و درصد جمعيت تركمن حوزه  109440قال  آقجميعت تركمن حوزه انتخاباتي گرگان و 
از لحاظ انطباق مرزهاي حوزه انتخاباتي با مرزهاي تقسيمات . باشد مي% 7/21انتخاباتي 

گرگان در اين حوزه انتخاباتي از تركيب دو شهرستان . باشد ميكشوري شهرستان، منطبق 

                                                            
دليل نبود اطالعات مورد نياز از طريق اطالعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن  خذ اطالعات اين بخش مقاله بهأم. 1

  .باشد ميهاي استان گلستان  هاي جغرافياي طبيعي و انساني و راه شمسي و مشاهدات ميداني محقق و نيز نقشه 1385سال 
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از لحاظ شرايط جغرافيايي اين . آمده است وجود بهدر قسمت شمالي  قال آققسمت جنوبي و 
شبيه حوزه كردكوي بوده و به دو بخش متفاوت از لحاظ جغرافياي  كامالًحوزه انتخاباتي 

ي ارتباطي و ها راهاز لحاظ شرايط . شود ميطبيعي و انساني در جهت شمالي جنوبي تقسيم 
اين حوزه انتخاباتي داراي دو مكان مركزي عمده از لحاظ تحراكات جمعيتي شامل دسترسي 

 قال آقكه اولي در شهرستان گرگان و ديگري در شهرستان  باشد مي قال آقشهر گرگان و شهر 
مركز استان و (وزن باالي ژئوپليتيكي شهر گرگان  دليل بهدر اين حوزه انتخاباتي . مركزيت دارد

  . باشد ميحركات جمعيتي به سمت اين شهر متمايل ) قال آقتري با كيلوم 15فاصله 

  حوزه انتخاباتي علي آباد -3-1-4
نفر  123923 شمسي 1385تعداد جمعيت حوزه انتخاباتي علي آباد طبق سرشماري سال 

% 2/12نفر و درصد جمعيت تركمن حوزه انتخاباتي  15144 ، جمعيت تركمن آنباشد مي
از لحاظ انطباق مرزهاي حوزه انتخاباتي با مرزهاي تقسيمات . شود مي جمعيت حوزه را شامل

از لحاظ تقسيمات كشوري اين حوزه انتخاباتي تنها . باشد ميمنطبق  كامالًكشوري شهرستان، 
از لحاظ شرايط جغرافياي طبيعي و انساني اين . از شهرستان علي آباد كتول تشكيل شده است

هستاني جنگلي با تراكم جمعيتي كم در قسمت جنوبي و يك حوزه انتخاباتي از يك بخش كو
اكثريت گروه جمعيتي . باشد ميمخروط افكنه حاصلخيز در قسمت شمالي با جمعيت متراكم 

ي شمالي حوزه و در ها اين حوزه انتخاباتي غير تركمن بوده و گروه قومي تركمن در بخش
  .باشند ميمناطق روستايي ساكن 

 آباد شهر علي(دسترسي اين حوزه انتخاباتي از يك مكان مركزي از لحاظ ارتباطات و 
، برخوردار است همراه با تمايل حركتي به شهر گرگان باشد ميكه شهر مركز شهرستان ) كتول

 .باشند ميمتمايل  قال آقو مناطق تركمن نشين آن نيز بيشتر به مركز جمعيتي شهر 
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  حوزه انتخاباتي راميان و آزادشهر -4-1-4
 170117شمسي مجموعاٌ  1385ميعت حوزه انتخاباتي راميان و آزادشهر در سرشماري سال ج

نفر و درصد جمعيت تركمن حوزه نسبت  13899 جمعيت تركمن حوزه انتخاباتي. باشد مينفر 
از لحاظ انطباق مرزهاي حوزه انتخاباتي با مرزهاي . باشد مي% 1/8به جمعيت كل حوزه 

اين حوزه انتخاباتي از تركيب دو شهرستان . باشد ميمنطبق  كامالً تقسيمات كشوري شهرستان،
از لحاظ شرايط جغرافياي طبيعي اين حوزه انتخاباتي . آمده است وجود بهراميان و آزادشهر 

از لحاظ جغرافياي انساني اين ناحيه . باشد مياز تجانس نسبي برخوردار  آباد حوزه علي همانند
%) 90(اما بدنه ديگر جمعيتي  باشد ميدر مناطق شمالي و مياني % 1/8داراي يك جمعيت تركمن 
  . ي قوميتي فارس، سيستاني، ترك و بلوچ تقسيم شده استها به نسبت زيادي بين گروه

از لحاظ وضعيت ارتباطات و دسترسي اين حوزه انتخاباتي از دو مكان مركزي شهرهاي 
  .باشد مياي خان ببين و دلند برخوردار راميان و آزادشهر و كانونهاي مركزي ضعيفتر شهره

  حوزه انتخاباتي گنبدكاوس -5-1-4
، جمعيت باشد مينفري  283331 داراي جمعيت 1385حوزه انتخاباتي گنبدكاوس در سال 

. باشد مي% 9/77نفر و درصد جمعيت تركمن حوزه انتخاباتي  220887ي تركمن حوزه انتخابات
منطبق  كامالًباتي با مرزهاي تقسيمات كشوري شهرستان، از لحاظ انطباق مرزهاي حوزه انتخا

  .باشد ميحوزه انتخاباتي گنبدكاوس منطبق بر شهرستان گنبدكاوس . باشد مي
از لحاظ شرايط جغرافياي طبيعي و انساني اين حوزه انتخاباتي از تجانس نسبي برخوردار 

وار برخوردار بوده و آب و از لحاظ جغرافياي طبيعي از محيط جغرافياي مسطح و هم باشد مي
محيط صحرايي گرم و به سمت شمال و هم مرز با تركمنستان گرمتر و خشك  دليل بههواي آن 

ي شمالي حوزه ها ي جنوبي متراكم و در بخشها از لحاظ تراكم جمعيتي در قسمت. شود ميتر 
ن بوده و در اكثريت جمعيت حوزه از گروه قومي تركم. شود ميانتخاباتي تراكم جمعيت كمتر 

مناطق جنوبي و نيز شهر گنبدكاوس جمعيت قابل مالحظه غيرتركمن فارس، ترك و سيستاني 
از لحاظ معيار ارتباطات و دسترسي كانون مركزي غالب و مسلط شهر گنبدكاوس . وجود دارد

  . كه در بخش جنوبي حوزه انتخاباتي مكان گزيني شده است باشد مي
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  دشت، كالله و مراوه تپهحوزه انتخاباتي مينو -4-1-6
، جمعيت باشد مينفر  276533، 1385تعداد جمعيت حوزه انتخاباتي مينودشت در سرشماري سال 

% 7/40نفر و درصد جمعيت تركمن حوزه انتخاباتي از كل جمعيت  112702تركمن حوزه انتخاباتي 
. باشد ميكشوري شهرستان منطبق بر مرزهاي تقسيمات  كامالًاز لحاظ انطباق مرزهاي حوزه . باشد مي

  .اين حوزه انتخاباتي از سه شهرستان مينودشت، كالله و مراوه تپه تشكيل شده است
از لحاظ محيط جغرافياي طبيعي و انساني اين حوزه انتخاباتي از پيچيدگي خاصي 

، اين حوزه انتخاباتي از محيط جغرافيايي كوهستاني جنگلي و دشت باشد ميبرخوردار 
ي جنوب شرقي و جنوبي خود برخوردار بوده كه اكثر جمعيت آنها را ها قسمت حاصلخيز در

و در قسمتهاي مياني و شمال غربي و شمال شرقي  دهد ميي قومي غير تركمن تشكيل ها گروه
از آب و هواي خشكتر و گرمتر  دهد ميكه اكثريت ساكنان آنها را گروه قومي تركمن تشكيل 

  .باشد مي با حاصلخيزي كم خاك برخوردار
ي ارتباطي و دسترسي اين حوزه انتخاباتي از چهار كانون مركزي شامل ها راهاز لحاظ 

البته با توجه به نزديكي . باشد ميشهرهاي مينودشت، گاليكش، كالله و مرواه تپه برخوردار 
جغرافيايي سه كانون مركزي اولي اين ارتباطات شكلي خاص به خود گرفته است و شهر مراوه 

  .تري برخوردار است الذكر از وضعيت مشخص به لحاظ دوري جغرافياي از سه مركز فوقتپه 

  ي انتخاباتيها بندي حوزهموارد اعمال پديده جري ماندرينگ در  -2-4

  ي انتخاباتيها حوزهفرآيند طراحي و تحديد حدود  -1-2-4
در بعد  ها زهحوي مجلس به هر يك از ها ي انتخاباتي و تخصيص كرسيها حوزهتحديد حدود 

گرديد و  شمسي تهيه 1358از انقالب اسالمي در اولين قانون انتخابات بعد از انقالب در سال 
بايد . برگزار گرديد 24/12/58به موجب آن اولين انتخابات مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 

 استان گلستان(در منطقه شرقي استان مازندران  ها و تخصيص كرسي بندي حوزهگفت روند 
 .روند تكاملي قبل از انقالب را طي كرده است) فعلي
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  شمسي 1358و تخصيص كرسي در سال  بندي حوزه -1-1-2-4
ي انتخاباتي به قرار زير ها حوزهشرايط ) استان گلستان فعلي(در منطقه شرق استان مازندران 

  . نماينده 6حوزه انتخاباتي و  6بوده است؛ 

 ش 1358ي انتخاباتي سال ها حوزهخاباتي استان گلستان بر اساس قانون ي انتهاحوزهشرايط:3جدول شماره 

تعداد 
 نماينده

نام مركز 
حوزه 
 انتخاباتي

تابعيت مناطق 
 حوزه انتخاباتي

 نام مناطق حوزه انتخاباتي
نام حوزه 
 انتخاباتي

 كردكوي نفر 1

 شهر كردكوي كردكوي

 :شهرستان كردكوي شامل) الف
كردكوي، 

بندرگز و بندر 
 ركمنت

 بخش مركزي كردكوي
 بخش بندر گز كردكوي
 بندرتركمنشهر تركمن

 بخش مركزي تركمن :شهرستان تركمن شامل) ب

 بخش گميشان تركمن

 گنبدكاوس نفر 1

به(گنبد كاووس:شهرستان)الف شهر گنبد كاووس گنبد كاووس
ي آزادشهر و ها استثناي بخش

ي قجق و قان ها راميان و دهستان
 :شامل)يخمز غربي و شرقي

 بخش مركزي گنبد كاووس گنبدكاوس
  بخش داشلي برون گنبد كاووس

 مينودشت نفر 1

 شهر مينودشت مينودشت

 :شهرستان مينودشت شامل
مينودشت، 

  كالله
 و مراوه تپه

 بخش مركزي مينودشت
 بخش كالله مينودشت
 بخش مراوه تپه  مينودشت
 بخش گاليكش  مينودشت

 گنبد كاوس راميان نفر 1

:بخش راميان-1
 بخش آزادشهر - 2
هاي قجق، قان يخمز غربي و شرقي تابع بخش  دهستان - 3

 مركزي شهرستان گنبد كاوس

راميان و 
 آزادشهر

 گرگان نفر 1

 شهر گرگان گرگان

  گرگان گرگان :شهرستان گرگان شامل
بخش مركزي 

ناش و  استثناي به(
 )شاهكوه

 علي آباد نفر 1

 شهر علي آباد علي آباد
 بخش مركزي  علي آباد علي آباد :شهرستان علي آباد شامل

 قالآقبخش  گرگان
 1358ي انتخاباتي ها حوزهوزارت كشور، جدول : مأخذ
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  شمسي 30/1/1366ي انتخاباتي مصوب ها حوزهقانون اصالح جدول  -2-1-2-4
ي انتخاباتي مصوب ها حوزهبا اعمال اصالحات قانون اصالح جداول  طبق اين قانون و

ي انتخاباتي مناطق شرقي استان مازندران ها حوزهشمسي؛ تغييرات زير در  22/9/1374
  ؛شود مياعمال ) گلستان(
 

   ي تابعهها و دهستان ها حوزه انتخاباتي گرگان شامل گرگان و كليه بخش. 1
آمد اما در انتخابات  حساب مي  كه جزو شهرستان گرگان به قال آقبر طبق اين اصالحيه بخش 

گرفت اصالح و از لحاظ حوزه انتخاباتي  مجلس جزو حوزه انتخاباتي علي آباد كتول قرار مي

منطقه (هاي انتخاباتي استان گلستان هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از تشكيل حوزهحوزه:2نقشه شماره 
 ش1358مطابق قانون انتخابات سال)شرقي استان مازندران

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

^
^

^

^
^

^

ــال شهر آق ق

ــان حوزه گرگ
حوزه راميان 

حـوزه كـردكوي  

حـوزه مينودشـت  

ــاد حوزه علي آب

ــدكاو  ــوزه گنب س.ح

ــال    ــتان س ــتان گلس ــاتي اس ــاي انتخاب ــوزه ه  شمســي1358نقشــه ح

ــده  ــه كنن ــي:تهي عبدالوهاب خوجم ل

ــه راهنما نقش
^ وزه  رآز ح هر م ش

! رئي   هرهاي ف ش

ت   وزه مينودش ح

اد  ي آب وزه عل ح

ان  وزه گرگ ح

د  وزه گنب ح

رآوي  وزه آ ح

ان   وزه رامي ح

0 32,000 64,000 96,000 128,00016,000
Kilometers

±
هاي  بر طبق قانون حوزه
 1358انتخاباتي سال 

 حوزه انتخاباتيشمسي؛ 
شامل  آباد كتول علي

آباد و بخش  شهرستان علي
قال از شهرستان گرگان  آق
اين شرايط تا . بود

اصالحات جداول 
هاي انتخاباتي سال  حوزه
 .امه يافتشمسي اد 1366

در داخلحوزه انتخاباتي راميان
شهرستان گنبد كاوس و شامل بخش 

هاي قجق  نراميان و آزادشهر و دهستا
و قان يخمز غربي و شرقي از بخش 

 .باشد گنبد مي مركزي

ــاتي  ــوزه انتخابـ حـ
شــــامل  كردكــــوي
ــتان ــاي  شهرســـ هـــ

بندرتركمن و كردكوي 
ــد بخـــش . مـــي باشـ

ــدا   ــه بعـ ــدرگز كـ بنـ
شـود در   شهرستان مـي 

داخل بخش كردكـوي  
 .قرار دارد

ــاتي ــوزه انتخابــ حــ
ــت ــامل  مينودشــ شــ

هاي مينودشـت   شهرستان
 . باشد الله ميو ك

 حوزه انتخاباتي گرگان
تنها شامل بخش مركزي 

 .باشد گرگان مي

 حوزه انتخاباتي گنبد كاوس
شامل بخش داشلي برون و 
بخش مركزي گنبد به جز 

هاي قجق و قان  دهستان
.باشد يخمز غربي و شرقي مي
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  .   شود مينيز به شهرستان گرگان ضميمه 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  شمسي 12/8/1378انتخاباتي مصوب  يها حوزهقانون اصالح جدول  -3-1-2-4
ي انتخاباتي استان گلستان با حفظ كليت قبلي به قرار زير ها حوزهطبق اين قانون وضعيت 

  گردد؛  اصالح مي
  .يابد مياز يك به دو نفر افزايش » گرگان«تعداد نماينده حوزه انتخاباتي . 1
ي ها كاوس به استثناي بخششهرستان گنبد «مناطق تابع حوزه انتخاباتي گنبد كاوس به . 2

  .گردد اصالح مي» ي مركزي و داشلي برونها آزادشهر و راميان شامل شهر گنبد كاووس و بخش
  .گردد مياصالح » بخش راميان و بخش آزادشهر«به » راميان و آزادشهر«مناطق تابع حوزه انتخاباتي . 3

حوزه انتخاباتي گرگـان بـه   
  :قرار زير اصالح مي گردد

شهرستان گرگان شامل؛ شهر 
بخـش مركـزي بـه     گرگان،

اي شاهكوه و بخش آق استثن
  .قال

ــزو   ــه ج ــال  ك بخــش آق ق
حوزه انتخاباتي علي اباد بـه  

اما از لحـاظ   حساب مي آمد
تقسيمات كشوري جزو شـهر  
ــي    ــرار م ــان ق ــتان گرگ س

ــت ــوزه  . گرف ــاظ ح از لح
ــوزه    ــه ح ــز ب ــاتي ني انتخاب
ــاتي گرگــان ضــميمه  انتخاب

 .شد
حوزه انتخاباتي علي آباد به قرار زير اصالح مـي

حوزه علي آباد شـامل؛ شـهر علـي آبـاد و     . گردد
 مركزي بخش

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

^
^

^

^^

^
ــال شهر آق ق

حـوزه گرگـان  
حوزه راميان 

حـوزه كـردكوي  

حـوزه مينودشـت  

اد   حوزه علـي آـب

ــدكاو  ــوزه گنب س.ح

ــاتي اســتان گلســتان ســال   1366نقشــه حــوزه هــاي انتخاب

ــده  ــه كنن ــي:تهي ــوجم ل عبدالوهاب خ

ــه راهنما نقش
^ وزه  رآز ح هر م ش

! رئي  هرهاي ف ش

ان  وزه گرگ ح

اد  ي آب وزه عل ح

ت   وزه مينودش ح

د  وزه گنب ح

رآوي  وزه آ ح

ان   وزه رامي ح

0 31,000 62,000 93,000 124,00015,500
Kilometers

±

هاي انتخاباتي كشور  هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از اصالح جداول حوزه حوزه: 3نقشه شماره 
 ش 1366سال  در
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به استثناي ناش (زي بر طبق اين اصالحيه حوزه گرگان كه شامل شهر گرگان و بخش مرك
افزايش در تعداد جمعيت حوزه سهميه نمايندگي  علت به باشد مي قال آقو بخش ) و شاهكوه

ي ها حوزه انتخاباتي راميان و آزادشهر كه به جز بخش. كند مينماينده افزايش پيدا  2به  1آن از 
تان گنبدكاوس يا ي فجر، آق آباد، باغلي ماراما از شهرسها راميان و آزادشهر شامل دهستان

يخمز  ي سابق قجق، قانها سلطانعلي تابع بخش مركزي شهرستان گنبد كه با محدوده دهستان
، از حوزه انتخاباتي راميان و آزادشهر جدا شده و جزو نمايد مييخمز غربي تطبيق  شرقي و قان

دود به بخش ند و حوزه انتخاباتي راميان و آزادشهر محگير ميحوزه انتخاباتي گنبدكاوس قرار 
  . گردد ميراميان و بخش آزادشهر 

  

  

  ي انتخاباتي ها حوزهتساوي جمعيتي و درجه نمايندگي  -2-2-4
 1385ي انتخاباتي استان گلستان بر طبق سرشماري سال ها حوزهاز لحاظ شرايط جمعيتي 

دهنده حوزه انتخاباتي راميان و گنبدكاوس سال  هاي تشكيل دهستان: 4نقشه شماره 
 )1375:45سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان گنبدكاوس: (ماخذ .ش.1375

. ش.1375هاي تشكيل دهنده حوزه انتخاباتي گرگان و آق قال  دهستان: 5نقشه شماره 
 )47: 1375نفوس و مسكن شهرستان گرگان  سرشماري عمومي: (ماخذ

هاي  فجر، آق آباد  دهستان
و باغلي ماراما  كـه جـزو   
ــان   ــاتي رامي ــوزه انتخاب ح

رفتنـد، بعـد از    شمار مي به
ــوزه  ــالحات ح ــاي  اص ه

انتخاباتي كشـور در سـال   
شمســي بــه حــوزه  1378

ــدكاوس   ــاتي گنبـ انتخابـ
شوند و حـوزه   ضميمه مي

به بخش  انتخاباتي راميان 
آزادشهر و راميان  محدود 

 .شود مي
 

حوزه انتخابـاتي گرگـان و   
ــهر   ــال متشــكل از ش آق ق

به (بخش مركزي گرگان،  
و  )استثناي ناش و شاهكوه

. باشــد بخــش آق قــال مــي
دليـل افـزايش جمعيـت     به

حوزه يك نماينده به تعداد 
ايندگان حوزه اانتخاباتي نم

 .شود گرگان افزوده مي
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كنيم  شمسي با مدنظر قرار دادن معيار استاندارد لحاظ شده در قانون انتخابات كشور عمل مي
  .1نفر را معين كرده است 150000كه براي هر حوزه انتخاباتي تعداد جمعيت 

  سهم گروه قومي تركمن از نمايندگان مجلس استان گلستان -3-4
ر هشت دوره برگزاري انتخابات سهم گروه قومي تركمن از كانديداهاي استان گلستان د 

ي انتخاباتي، ها حوزهدر  ها مجلس شوراي اسالمي با مدنظر قرار دادن نسبت جمعيتي تركمن
ي شدن انتخابات و دفعات حضور كانديداي تركمن در مرحله دوم ا اي يا دو مرحله تك مرحله

  .انتخابات به قرار زير بوده است

  
  

                                                            
به كتابخانه مركز آمار ايران و تجزيه و تحليل اطالعات سرشماري اطالعات اين بخش مقاله از طريق مراجعه : ماخذ. 1

  .شمسي به دست آمده است 1385عمومي نفوس و مسكن سال 

ي انتخاباتي استان گلستان بر اساس هاحوزهتساوي جمعيتي و درجه نمايندگي:4جدول شماره
 ش1378تاصالحا

  مينودشت  گنبدكاوس  راميان  علي آباد  گرگان  كردكوي  نام حوزه انتخاباتي

  276533  283331  170117  123923  503327  235824  تعداد جميعيت

  126533  133331  20117  26077  203327 85824  جمعيت مازاد يا كم

  خيلي كم  خيلي كم  كم  زياد  خيلي كم  خيلي كم  درجه نمايندگي

ي شدن ا گلستان از لحاظ تك يا دو مرحلهاتي استاني انتخابهاحوزهشرايط:5جدول شماره
  انتخابات و دفعات حضور كانديداي تركمن در محله دوم

  
حوزه

 كردكوي
حوزه
 گرگان

حوزه
 آبادعلي

حوزه 
  راميان

حوزه 
  گنبدكاوس

حوزه 
  مينودشت

  %45- 40  %9/77  %1/8  %2/12  %7/21  %4/48  درصد جمعيت گروه قومي تركمن
  6  7  8  4  5  8 يا مرحله تعداد انتخابات دو

  5  7  2  1  2  7 تركمن در مرحله دوم يديدانكا دفعات حضور
  2  6  1  0  0  3 دفعات راهيابي كانديداي تركمن به مجلس
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  ش 1385هاي انتخاباتي استان گلستان از لحاظ معيارهاي مورد بررسي سال  مشخصات حوزه: 6جدول شماره 

  

  تجزيه و تحليل -5
  تساوي جمعيتي و ارزش برابر آرا -1-5

ي انتخاباتي داراي جمعيت بيشتري نسبت به حد ها حوزه به جز حوزه انتخاباتي علي آباد بقيه
ي ها حوزهبين . باشند ميهزار نفر در نظر گرفته شده در قانون انتخابات كشور  150استاندارد 

. انتخاباتي با توجه به سهميه نمايندگي آنها از لحاظ برابري جمعيت تناسب كمي وجود دارد
ي در تغييرات جمعيتي ا عمده تأثيراتي در طول زمان ي انتخابها حوزههمچنين تغييرات مرزهاي 

ي انتخاباتي گرگان، علي آباد، راميان و ها حوزهي انتخاباتي داشته است؛ تعداد جمعيت ها حوزه
ي ها حوزه، اين تغييرات در اند بودهاي را شاهد  گنبدكاوس به اين لحاظ تغييرات عمده

ي قومي ها كست كانديداهاي وابسته به گروهانتخاباتي راميان و گنبدكاوس در موفقيت يا ش
با توجه به عدم تساوي جمعيتي و وجود . نقش مهمي داشته است ها تركمن ويژه بهمختلف 

  اسامي 
 هاي انتخاباتي حوزه

مساحت 
ومتر كيل(

  )مربع

تراكم
  جميعيت

نفر در (
كيلومتر 
 )مربع

شرايط 
  جغرافيايي

انطباق با 
هاي  محدوده

تقسيمات 
  كشوري

نسبت گروه 
قومي 
  تركمن

ارتباطات و 
  دسترسي

  در جه نمايندگي
  )برابري ارزش آرا(

تعداد 
  نماينده

كردكوي، بندرگز 
  و بندر تركمن

  1  )نفر  85824(م ك  كانوني 4  %4/48  منطبق  اي دو ناحيه 4/89  2638

  2  )نفر 203327( كم  كانوني 2  %7/21  منطبق  اي دو ناحيه 147  3422  قال گرگان و آق

  كانوني 1  %2/12  منطبق  اي ناحيه تك 4/112  1102  آباد علي
نفر  26077(باال 

كمتر از حد 
  )استاندارد

1  

  1  )نفر 20117(كم   كانوني 4  %1/8  منطبق  اي ناحيه تك 5/101  1680  راميان و آزادشهر

  1  )نفر 133331(كم   كانوني 1  %9/77  منطبق  اي ناحيه تك 5/56  5009  گنبدكاوس
مينودشت، كالله و 

  مراوه تپه
  1  )نفر 126533(كم   كانوني 4  %7/40  منطبق  اي دو ناحيه 4/45  6517
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ي انتخاباتي استان گلستان بايد گفت ها حوزهاختالف جمعيتي قابل مالحظه در نسبت جمعيتي 
ي انتخاباتي استان گلستان ها حوزهمعيار تساوي جمعيتي و ارزش برابر آرا در تحديد حدود 

  .رعايت نشده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  جوامع هم منفعت و قوميت  -2-5
ي انتخاباتي علي آباد، راميان و گنبدكاوس از لحاظ ها حوزه ش1378بعد از اصالحات سال 

ي انتخاباتي كردكوي، ها حوزهاما . باشند مياجتماعي از شرايط بهتري برخوردار -تجانس قومي
اجتماعي كمتري برخوردار بوده و جمعيت تشكيل دهنده -مينودشت از تجانس قوميگرگان و 

ي قومي تركمن و غير تركمن تقسيم شده است و در ها مساوي بين گروه تقريباًآنها به نسبت 
هر سه حوزه انتخاباتي گروه قومي تركمن نسبت كمتري از جمعيت حوزه را به خود 

زيادي  تأثيري منتسب به اين گروه قومي ها يت كانديدااختصاص داده است كه در ميزان موفق
ي انتخاباتي و انتزاع و الحاق ها حوزههمچنين همانند معيار قبلي تغييرات مرزهاي . داشته است

ي ها حوزهتغييرات مرزي اعمال شده بين (سطوح تقسيمات كشوري در سطح دهستان 
ي فجر و ها كه طبق آن دهستان ش1378انتخاباتي راميان و گنبدكاوس در اصالحات سال 

ها با معيار  مقايسه جمعيت گروه قومي تركمن و جمعيت كل حوزه: 1دار شماره نمو
 هاي انتخاباتي استان گلستان هزار نفر قانون انتخابات در حوزه150جمعيتي 
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انتزاع و الحاق (و بخش ) باغلي ماراما از حوزه راميان جدا و به حوزه گنبدكاوس الحاق شد
ي انتخاباتي ها حوزهبه ترتيب از حوزه علي آباد به حوزه گرگان در اصالحات  قال آقبخش 
اي  عمده تأثيرات ي انتخاباتي نتايج انتخابها حوزهاجتماعي  -در تناسب قومي) ش1366سال 

  .داشته است

  انسجام محيط جغرافيايي  -3-5
ي انتخاباتي استان گلستان ها حوزهاجتماعي  -بين شرايط محيط جغرافيايي و شرايط قوميتي

ي انتخاباتي علي آباد، راميان و گنبدكاوس از ها حوزه. ارتباط محسوسي وجود داشته است
ه حوزه ديگر از دو ناحيه جغرافيايي متفاوت محيط جغرافيايي منسجمي برخوردار بوده و س

معتدل كوهستاني و دشت با پوشش گياهي و جمعيتي متراكم و بارندگي زياد برخوردار بوده و 
در قسمت شمالي از محيط جغرافيايي هموار، پوشش  ي انتخاباتي غالباًها حوزهبخش ديگر 

كه . تي كمتر برخوردار هستندگياهي كم، ميزان حاصلخيزي خاك و بارندگي كم و تراكم جمعي
ناحيه اولي بيشتر گروه قومي غير تركمن و ناحيه دومي بيشتر گروه قومي تركمن را در خود 

  .جاي داده است

  ي ارتباطي و دسترسيها راه -4-5
ي انتخاباتي استان گلستان شرايط ها حوزهي عمده در داخل ها يساز لحاظ ارتباطات و دستر

ي انتخاباتي از مراكز كانوني متفاوتي از لحاظ تعداد ها حوزه. هده كردمشا توان مييكساني را ن
ي ها ي ارتباطي و دسترسيها ي برخوردار بوده و به همان نسبت نيز از الگوژئوپليتيكو وزن 

ي انتخاباتي علي آباد و گنبدكاوس تك كانوني بوده و ها حوزه. باشند ميمتفاوتي برخوردار 
مكان  4و  4، 2، 4ي، گرگان، راميان و مينودشت به ترتيب از ي انتخاباتي كردكوها حوزه

در حوزه كردكوي مكان مركزي مراوه تپه با . باشند ميي متفاوت برخوردار ها مركزي با وزن
 فاصله جغرافياي زياد از سه كانون جمعيتي دليل به) هزار نفر 6(توجه به جمعيت كم 

در حوزه راميان دو شهر . باشد ميردار مينودشت، كالله و گاليكش از شرايط خاص برخو
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شهر گرگان وزن ژئوپليتيكي  ،و در حوزه گرگان كنند ميراميان و آزادشهر نقش عمده را بازي 
 قال آقمركز شهرستان  عنوان به قال آقزيادي در حوزه و سطح استان برخوردار بوده و شهر 

در حوزه كردكوي شهرهاي . كند ميمركز ارتباطي و دسترسي عمده شهرستان عمل  عنوان به
شهر . كنند ميي تابع خود بازي ها كردكوي، بندرگز و بندرتركمن نقش عمده را در شهرستان

علي آباد در حوزه و شهرستان تابع خود و شهر گنبد كاوس با توجه به وزن ژئوپليتكي عمده 
دماتي اصلي در حوزه انتخاباتي خود و بخش شرقي استان گلستان نقش ارتباطي، دسترسي و خ

  .را بر عهده دارد

  ي انتخاباتي با مرزهاي تقسيمات كشوري ها حوزهانطباق مرزهاي  -5-5
ش منطبق بر مرزهاي 1378طبق اصالحات سال  -حوزه انتخاباتي استان گلستان 6مرزهاي هر 

ي انتخاباتي ها حوزهبا اين تفاوت كه . باشند ميتقسيمات كشوري شهرستان و استان 
ي انتخاباتي كردكوي، گرگان، ها حوزهعلي آباد متشكل از يك شهرستان بوده و گنبدكاوس و 

در طول دوره زماني . باشند ميشهرستان  2و 2، 2، 3راميان و مينودشت به ترتيب متشكل از 
ي انتخاباتي بر مرزهاي تقسيمات كشوري ها حوزهسي سال گذشته موارد عدم انطباق مرزهاي 

شمسي در داخل شهرستان  1378تا سال  -1: ر بوده استشهرستان و بخش به قرار زي
گنبدكاوس دو حوزه انتخاباتي راميان و گنبدكاوس وجود داشته است و حوزه راميان كه 
متشكل از دو بخش راميان و آزادشهر بوده است، دو دهستان فجر و باغلي ماراما از بخش 

عدم انطباق در مرزهاي دهستان، رد مو 3بنابراين . شده است مركزي گنبدكاوس را نيز شامل مي
ش حوزه 1366تا سال  - 2. ايم بخش و شهرستان را در اين دو حوزه انتخاباتي شاهد بوده

  .از شهرستان گرگان بوده است قال آقآباد متشكل از شهرستان علي آباد و بخش  انتخاباتي علي

  موارد اعمال جري ماندرينگ -6-5
ي انتخاباتي استان گلستان از جنبه طرز و ها حوزهد پديده جري ماندرينگ در تحديد حدو

مل در درون أي جمعيتي قابل تها آن ايجاد نسبت دنبال بهي انتخاباتي و ها حوزهروش مرزبندي 
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وضعيت و شكل مرزهاي حوزه انتخاباتي . باشد ميي انتخاباتي استان قابل بررسي ها حوزه
اي از  د نمونهتوان ميتركمن در اين حوزه  و نسبت جمعيتي گروه قومي 1ش1378راميان تا سال 

 كامالًبه دو شهرستان  قال آق) شهرستان-بخش(انتزاع و الحاق . اين پديده در نظر گرفته شود
ش به شهرستان علي آباد و بعد از 1366تا اصالحات سال  -متمايز از لحاظ قومي و اجتماعي

هزار نفري و  110توجه جمعيت باالي براي تشكيل حوزه انتخاباتي با  -آن به شهرستان گرگان
د مصداق جري ماندرينگ در توان ميعدم موفقيت در داشتن نماينده در مجلس شوراي اسالمي 

ي انتخاباتي كردكوي، مينودشت، گرگان و ها حوزههمچنين وضعيت جمعيتي . نظر گرفته شود
ي تركمن در داشتن آن در نتايج انتخابات و موفقيت گروه قوم تأثيرتا حدودي گنبدكاوس و 

  .باشد ميمل أي انتخاباتي با توجه به مصاديق جري ماندرينگ، قابل تها حوزهنماينده در اين 

  گيري نتيجه -6
ي ها بندي حوزهي استاندارد ها ي انتخاباتي استان گلستان با شاخصها حوزهاز لحاظ انطباق 

و با  باشند ميودشت، منطبق نگرگان و مين ،بايد گفت سه حوزه انتخاباتي كردكوي ،انتخاباتي
اين  باشد ميتوجه به شاخص قوميت و جامعه همسود كه شاخص اصلي در اين كار پژوهشي 

  .باشند ميسه حوزه كمترين ميزان تطابق را دارا 
شمسي سه حوزه  1378ي انتخاباتي مورخه ها حوزهدر شرايط كنوني بعد از اصالحات 

و به نسبت كمتر گنبدكاوس انطباق بيشتري را با آزادشهر -آباد، راميان انتخاباتي علي
خصوص شاخص قوميت و جامعه همسود از  ي استاندارد حوزبندي انتخاباتي بهها شاخص

  .دهند خود نشان مي
گفت اعمال  ي انتخاباتي استان بايدها حوزهدر بررسي موارد پديده جري ماندرينگ در 

و بعد از  باشد ميگان و مينودشت محرز جري ماندرينگ در سه حوزه انتخاباتي كردكوي، گر
شمسي موارد اعمال اين پديده در سه حوزه انتخاباتي  1378و  1366اصالحات قانوني مورخه 

                                                            
ش نسبت جمعيتي گروه قومي تركمن در اين 1378قبل از اصالحات سال . هاي موجود در مقاله رجوع شود به نقشه - 1

  .بوده است% 37طور متوسط حدود  هبحوزه 
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ي ها حوزهدر كل روند تغييرات . شود ميآزادشهر و گنبدكاوس كمتر مشاهده -علي آباد، راميان
حركت  بندي حوزهي استاندارد با معيارها ها حوزهانتخاباتي استان گلستان در جهت انطباق 

  .كرده است
ي ها حوزهدر آخر بايد خاطر نشان كرد، سمت و سوي اعمال پديده جري ماندرينگ در 

انتخاباتي استان گلستان چه در بحث درجه نمايندگي و چه در بحث چگونگي ترسيم مرزهاي 
ين گروه جمعيتي گيري كرده است چرا كه ا ي انتخاباتي عليه گروه قومي تركمن جهتها حوزه

شمسي تنها  1385در سال ) نفر 579000حدود (جمعيت استان گلستان % 2/36با دارا بودن 
در ) نماينده 58(از تعداد كل نمايندگان استان گلستان ) نماينده 12(نمايندگان استان % 6/20

مي پس رابطه بين نسبت جمعيتي گروه قو. اند مجلس شوراي اسالمي را به خود اختصاص داده
تركمن در استان گلستان با نسبت نمايندگان مجلس اين گروه قومي در بين كل نمايندگان 

  .باشد ميي نامتناسب ا استان گلستان رابطه

  پيشنهادات -7
نماينده به تعداد نمايندگان حوزه انتخاباتي مينودشت با حفظ شرايط كنوني و  يكافزايش  -1

شمسي  1385بر شهرستان كالله كه در سرشماري  يا تشكيل يك حوزه انتخاباتي جديد منطبق
پيشنهاد اول اولويت دارد زيرا در صورت تبديل . باشد مينفر جمعيت  149000داراي 

شهرستان كالله به حوزه انتخاباتي جدا از مينودشت، جمعيت غير تركمن حوزه انتخاباتي كالله 
ت حوزه انتخاباتي خواهند بود از كل جمعي% 1/20ي عبارت به، باشند مينفر  30000كه حدود 

در صورتي كه مرزهاي فعلي . شانس خيلي كمي براي داشتن نماينده در مجلس خواهند داشت
شانس ارسال نماينده به مجلس را در اين  ها نماينده اضافه گردد، همه گروه يكحفظ شود و 

  .حوزه انتخاباتي خواهند داشت
نفري به  109000رگان جدا كرده و اين شهرستان را از حوزه انتخاباتي گ قال آقشهرستان  -2

نماينده مجلس به حوزه  دو. نفر جمعيت الحاق شود 283000حوزه انتخاباتي گنبدكاوس با 



  _________________________    1390 بهار، اول، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    38

شود كه به اين ترتيب دو شهرستان از لحاظ جمعيتي همگون  داده شده تخصيص تأسيستازه 
وزه انتخاباتي گرگان همانند تشكيل يك حوزه انتخاباتي را مي دهند و هم از لحاظ جمعيتي ح

نفر  400000نماينده مجلس، هر دو حوزه واجد حدود  دوحوزه گنبدكاوس با دارا بودن 
  .  رعايت خواهد شد كامالًبه اين ترتيب اصل برابري ارزش آرا . جمعيت خواهند شد

رتركمن نماينده و بند يكتقسيم حوزه انتخاباتي كردكوي به دو حوزه انتخاباتي كردكوي با  -3
كه جمعيت حوزه ) هجري شمسي 1398(ساله آينده  10نماينده در دوره زماني  يكبا 

الحاق بخشي از جمعيت و وسعت شهرستان و حوزه انتخاباتي . انتخاباتي افزايش خواهد يافت
 .گرگان به حوزه انتخاباتي و شهرستان كردكوي در راستاي تعديل جمعيت

  قدرداني -8
 نگارندگان باشد، لذا مينامه كارشناسي ارشد تحت همين عنوان  پايان مقاله حاضر مستخرج از

 دليل بهدانشگاه  اين از دانشگاه تربيت مدرس و گروه جغرافيايدانند  ميالزم برخود 
  . عمل آورند به يشان قدردانيها مساعدت
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