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 ابزار از استفاده با خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهای پایگاه فضایی توزیع شناخت
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 چکیده

 را تغییرات بیشترین، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک یموقعیت از برخورداري با كه است مناطقی از خاورمیانه منطقه

 بیش 2641 سال در كه شودمی برآورد چنین است. كرده خود متوجه را بسیاريهاي نگاه و شتهدا زمینه این در

 و سیاسی هايحساسیت علت به كه بودند مستقر خاورمیانه منطقه در آمریکایی نظامی كاركنان از تن هزار 99 از

، آمریکا نظامی هايپایگاه مجموع از .نیست مشخص منطقه كشورهاي سطح درها آن دقیق توزیع، نظامی

 نظامیهاي پایگاه شناخت لذا .دارد نظامی پایگاه 96 از بیش ایران اطراف و آسیا غرب منطقه در واشنگتن

 از استفاده و است بسیار اهمیت داراي، كشور این روزافزون تهدیدات به توجه با خاورمیانه منطقه در آمریکا

 و فهم، حاضر پژوهش هدف .دارد سزاییه ب تأثیرها پایگاه این بهینه شناخت در فضایی آمار تحلیلی ابزارهاي

 در داغهاي لکه تحلیل ابزار از استفاده با خاورمیانه سطح در آمریکا نظامیهاي پایگاه فضایی توزیع الگوي ارزیابی

 استقرار نظر از آمریکا نظامی تهدیدات ینبیشتر كه دهدمی نشان آمدهبه دست  نتایج است. ArcGIS افزارنرم

 و تركمنستان( و پاكستان، افغانستان كشورهاي خصوص به) شرق ناحیه از ابتدا، منطقه در نظامیهاي پایگاه

 كشور علیه، عمان( و كویت، بحرین، قطر، متحده عربی امارات كشورهاي خصوص به) جنوب ناحیه از سپس

 مربوط بیشتر و شودمی دیده كمتر آمریکا سوي از مستقیم نظامی تهدید جغرافیایی جهات سایر در است. ایران

 نظامی و دفاعی الزمهاي استراتژي خصوص این در شودمی پیشنهاد لذا .است آمریکا جانب از نیابتی تهدیدات به

  .گردد اجرایی و مشخص

 . داغهاي لکه تحلیل ابزار، فضایی آمار، اس جی آي، آمریکا نظامیهاي پایگاه، خاورمیانه: کلیدی هایواژه
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 4مقدمه -1

هاي سال فاصله در، جهان بزرگ ابرقدرت دو از یکی عنوان به شوروي جماهیر اتحاد سقوط

 با تا شد باعث فروپاشی این .گذاشت جهان ژئوپلیتیک بر قاطعی و مستقیم اثر 4336 تا 4319

 و ریزد هم رب جهان ژئوپلیتیکی تعادل، جهانی رقابت صحنه از متحده ایاالت اصلی رقیب خروج

 را جهان در خود عالقه مورد نوین نظم، رقیب نبود در تا شود فراهم متحده ایاالت براي فرصتی

 را مرحله اینپردازان نظریه از بسیاري، وضعیت این نتیجه در (.92: 4969، نیاحافظ) دهد شکل

 (.493: 4969، الدینیمعین) نامیدند المللبین نظام در قطبیتک نظام گیريشکل عصر به ورود

 هنجارهاي وها ارزش داشتن منظر از متحده ایاالت كه است اعتقاد این بر سفید كاخ

 است جهان رهبري شایستگی داراي كه است قدرتی تنها، مدیریت باالي توانایی و شمولجهان

 امنیت استراتژي مقدمه درها دیدگاه این كند. دفاع جهان در آزادي و عدالت از بایستمی و

  (.93: 4961، قالیباف) است شده منعکس نیز 2662 سال در آمریکا ملی

 طریق از جهان بر تسلط ما سیاست كه كرد اعالم بوش جورج، سپتامبر 44 حمالت پی در

 خواهد گیرانهپیش جنگ طریق از بالقوه دشمن هر با برخاستن مبارزه به و مطلق نظامی برتري

 آمریکا دشمنان و دوستان گروه دو به راها آن، جهانهاي كشور از بنديدسته در وي بود.

 باید اكنوناي منطقه هر در كشور هر»: داشت اعالم آمریکا كنگره مقابل در و كرد تقسیم

، بنديدسته این (.2662، 2سفید كاخ سایت) «هاتروریست با یا ماست با یا بگیرد. تصمیم

 ایاالت مبارزه این در بود. شر و خیر بلوك دو به جهان تقسیم و سرد جنگ دوران بازسازي

 تحقق (.696: 4964، نیکسون مركز) داشت عهده بر را شر برابر در خیر دنیاي رهبري متحده

 در جهان ازاي منطقه هر از بیش كه بود آن شرایط تأمین نیازمند آمریکا هژمونی يرؤیا

، منطقهاي سرمایه و اقتصادي بازار، خاورمیانه ترانزیتی جایگاه بودند. شده متمركز خاورمیانه

 اختیار در و هند( و چین، روسیه) آینده در آمریکا رقیب بالقوههاي قدرت مرز در داشتن قرار

 را متحده ایاالت كه هستند( و) بودندهایی ویژگی جمله از جهان انرژي ذخایر بیشترین داشتن

 پروژه اساس همین بر نمود. منطقه این به عالقمند، پیشین بزرگهاي قدرت سایر همانند

                                                           
هواي نظوامی آمریکوا در منطقوه     تحلیول آموار فضوایی پایگواه    "ي سوم با عنووان  این مقاله بخشی از طرح پژوهشی نگارنده 4

 ي اول در سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح است.به راهنمایی نگارنده "اس جی آيخاورمیانه با استفاده از 
2 www.whitehouse.gov 
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: 4964، دهشیار) شد زده كلید افغانستان به حمله با، خاورمیانه منطقه در آمریکا طلبی هژمونی

491.) 

 و ژئوپلیتیک موقعیت از برخورداري با همواره كه است مناطقی جمله از خاورمیانه منطقه

 سمت به را بسیاريهاي نگاه و داشته زمینه این در را تغییرات بیشترین خود ژئواستراتژیک

 به توجه، خاورمیانه نوظهور سیاسی جغرافیاي در (.99: 4961، قالیباف) است كرده جلب خود

 این تحوالت ریشه، بنديطبقه یک در است. برخوردار سزایی به اهمیت از مناقشاتهاي ریشه

 : داد قرار دقت مورد اساسی محور سه حول توانمی را منطقه

 اخیر؛ قرننیم در اسالم جهان قلب در صهیونیستی رژیم نامشروع حضور 

 ایران در اسالمی انقالب وقوع 

 به خاورمیانه كشورهاي برخی در آمریکا نظامی اقدامات و 2664 سپتامبر یازدهم حادثه 

 بهانه این

 رژیم، امریکا متحده ایاالت را خاورمیانه تحوالت عمده بازیگران توانمی رو این از

 و خاورمیانه تحوالت (.406: 4934، قدسی) نمود فرض ایران اسالمی جمهوري و صهیونیستی

 كه شده موجب غرب تمدن براي را معنایی چالش یک، منطقه در گراییاسالم جریان خیزش

 كنار در نوظهور بزرگهاي قدرت و جهانی واي منطقه سیاسی نظم دیدگیآسیب با را آن اگر

 همچنین (.499: 4934، قدسی) شودمی آشکار تحوالت از بیشتري ابعاد، دهیم قرار هم

 خریدهاي سمت به منطقه كشورهاي گرایش موجب خارجی تهدیدات و داخلیهاي بحران

 جنگ از بعدهاي سال طی خاورمیانه نظامی بودجه، علت همین به و گردیده گزاف تسلیحاتی

 و تسلیحات خرید به ارزي منابع اختصاص بنابراین است. افزایش حال در همواره دوم جهانی

 نارضایتی سبب نهایت در و نظامی وابستگی، اقتصادي ماندگی عقب موجب، نظامی توان ارتقاي

 (.60: 4961، شیرودي) گرددمی مردم

 اهمیت عامل ترینمهم، گاز و نفت غنی منابع وجود و راهبردي موقعیت دیگر طرف از

، 2644 سال آمارهاي آخرین اساس بر شود.می محسوب قدرتمند كشورهاي براي خاورمیانه

 در را جهان نفت درصد 0/90 از بیش، فارس( خلیج حوزه كشورهاي عمدتاً) خاورمیانه منطقه

 در نیز جهان گاز و نفت بزرگ ذخایر دومین اینکه ضمن (.BP ،2646) است داده جاي خود

 استراتژیک بیضی وجود از كارشناسان از برخی كه شکلی به دارد؛ قرار قفقاز و میانه آسیاي
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 حد در دقیقاً ایران آنکه جالب (.99: 4936، قالیباف) 2اندنموده صحبت منطقه این در 4انرژي

 آینده معادالت در تريمهم جایگاه دلیل همین به و دارد قرار حیاتی و مهم حوزه دو این فاصل

 به جهان گاز دارندگانترین مهم بعديهاي مقام روسیه از بعد عالوه به داشت. خواهد جهانی

 خلیج خصوص به و خاورمیانه منطقه بنابراین دارد. اختصاص فارس خلیج منطقه كشورهاي

 انرژي محور، گاز و نفت عظیم منابع به توجه با خزر دریاي انرژيهاي حوزه همچنین و فارس

 آینده در و هستند وابسته آن به شدت به جهان كشورهاي كه شوندمی محسوب جهان

 (National Energy ،26:2664) .بود خواهند تروابسته

 منطقوه  در آمریکوایی  نظوامی  از تون  هوزار  99 از بویش  2641 سوال  در كوه  شودمی برآورد

 سوطح  درها آن دقیق توزیع، نظامی و سیاسیهاي حساسیت علت به كه بودند مستقر خاورمیانه

 غرب منطقه در واشنگتن، آمریکا نظامی هايپایگاه مجموع از .نیست مشخص منطقه كشورهاي

، عربسوتان ، كویوت ، عوراق ، تركیوه  در آمریکا .دارد نظامی پایگاه 96 از بیش ایران اطراف و آسیا

، پاكسوتان ، افغانسوتان ، اشوغالی  فلسوطین ، یمون ، عموان ، عربوی  متحوده  اموارات ، قطور ، بحرین

 ایون  هواي پایگواه  از یوا  و دارد نظوامی  پایگواه  تاجیکسوتان  و ازبکستان، قرقیزستان، تركمنستان

 نظوامی هواي  پایگاه فضایی توزیع شناخت، شده گفته مطالب اساس بر كند.می استفاده كشورها

 اسوت  بسیار اهمیت داراي، كشور این روزافزون تهدیدات به توجه با خاورمیانه منطقه در آمریکا

 كموک  موا  بوه ها پایگاه این بهینه شناخت در تواندمی فضایی آمار تحلیلی ابزارهاي از استفاده و

 منطقوه  در آمریکوا  نظوامی هواي  پایگواه  داغهواي  لکوه  تحلیول  زمینه دراي مطالعه تاكنون .كند

 را زمینوه  ایون  در موجودهاي كاستی تواندمی حاضر پژوهش لذا است. نگرفته صورت، خاورمیانه

 منطقه در آمریکایی نظامیهاي پایگاه فضایی توزیعي نحوه و الگوها شناسایی براي سازد. مرتفع

 و توصوی   بوراي هوا  روش وها تکنیک ازاي مجموعه شامل كه فضایی آمار ابزارهاي از خاورمیانه

 ArcGIS 9.3 افوزار نورم  حاضور  حوال  در اسوت.  شده برداريبهره، است فضاییهاي داده تحلیل

 اهوداف  به توجه با حاضر پژوهش كه است فضایی آمار تحلیل به مربوط متنوعی ابزارهاي داراي

  .بردمی بهره داغهاي لکه تحلیل ابزار از پژوهش

                                                           
1 The Strategic Energy Ellipse 

این اصوطالح نواظر    .اي دارددر ادبیات جغرافیاي سیاسی جایگاه ویژه( 4331) یدگاه بیضی استراتژیک انرژي جفري كمپد 2

امنیتوی صوورت    - به كش  ذخایر فسیلی جدید در حوزه خزر است كه بر طبق نظر برخی از كارشناسان بوا اهوداف سیاسوی   

پذیرفته است و برخی نیز آن را یکی از اهداف پنهانی ایاالت متحده از طرح خاورمیانه بزرگ براي دسترسی به ذخایر منطقوه  

   .گیرنددر نظر می
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 پژوهش تسؤاال و اهداف -2

، آمریکوایی  نظامیهاي پایگاه فضایی توزیعي نحوه ارزیابی و فهم، حاضر پژوهش هدفترین مهم

 اسوت  هوا آن بوراي  پاسو   یوافتن  دنبوال  بوه  وهشپوژ  این كه تیسؤاال است. خاورمیانه سطح در

 :  از عبارتند

 هواي  پایگواه  تعوداد  داغ(هواي  لکوه ) بواالي  مقوادیر ، خاورمیانه منطقه كشورهاي كدام در

 است؟ شده بنديخوشه، آمریکا نظامی

 هواي  پایگواه  تعوداد  داغ(هواي  لکوه ) بواالي  مقوادیر ، خاورمیانه منطقه كشورهاي كدام در

 است؟ شده بنديخوشه، كشور هر جمعیت تراكم نسبت به، آمریکا نظامی

 هواي  پایگواه  تعوداد  داغ(هواي  لکوه ) بواالي  مقوادیر ، خاورمیانه منطقه كشورهاي كدام در

 است؟ شده بنديخوشه، كشور هر مساحت نسبت به، آمریکا نظامی

 پژوهش روش -3

 كواربردي هواي  پوژوهش  زموره  در پژوهش نتایج نظر از و تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش روش

 اسونادي  واي كتابخانه مطالعات از، هاداده و اطالعات آوريجمعي مرحله در راستا این در است.

 تسوؤاال  به پاس  جهت حاضر پژوهش در است. شده استفاده اینترنتی و سازمانی منابع جمله از

 آرك افوزار نورم  در 2فضوایی  آمار ابزارهاي مجموعه در كه "4داغهاي لکه تحلیل" ابزار از پژوهش

  است. شده برداريبهره، دارد قرار 3.9 9اس جی آي

                                                           
1 Hot Spot Analysis  
2 Spatial Statistics Tools 
3 ArcGis 9.3 
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 ارقام و نقشه قالب در نتایج نمایش

 

 پژوهش روش نمودار -1 شکل

 

 پژوهش قلمرو -4

هواي  پایگاه قرارگیري وضعیت به توجه با خاورمیانه منطقه، حاضر پژوهش مطالعه مورد محدوده

، قطور ، سوعودي  عربسوتان ، عوراق ، تركیوه ، ایوران : كشورهاي بردارنده در كه است آمریکا نظامی

، اشوغالی  فلسوطین ، سووریه ، لبنوان ، اردن، یمون ، عموان ، عربوی  متحوده  اموارات ، بحرین، كویت

 تاجیکسوتان  و ازبکسوتان ، ارمنسوتان ، آذربایجوان ، قرقیزستان، تركمنستان، پاكستان، افغانستان

 تفکیوک  بوه  پایگواه(  91) خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهاي پایگاه معرفی به اینجا در است.

   پردازیم.می آن در واقع كشورهاي

 

شناخت توزیع فضایی پایگاه هاي
نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه

ه  تعداد پایگاه هاي نظامی آمریکا ب
نسبت مساحت هر كشور

ه  تعداد پایگاه هاي نظامی آمریکا ب
نسبت تراكم جمعیت هر كشور

کا  تعداد كل پایگاه هاي نظامی آمری
در منطقه خاورمیانه

تحلیل لکه هاي داغ

شعاع فاصله ثابت همربع معکوس فاصل معکوس فاصله منطقه تأثیرگذاري
مجاورت پلی گونی
درجه اول
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 خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهای پایگاه جغرافیایی موقعیت -1 جدول

 
دی
ر

 

 پایگاه نام
 قرارگیري كشور

 
دی
پایگاه نام ر  

 قرارگیري كشور
 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 عراق Bashur واشور 26 تركیه Izmir ازمیر 4

 عراق Habbaniyah حبانیه 23 تركیه Incirlik انجیرلیک 2

 96 قبرس Dhekelia داكیلیا 9
 علی امام) تلیل

 السالم( علیه
Tallil 

(Emam Ali) 
 عراق

 پاكستان Pasni پسنى 94 قبرس Akrotiri آكروتیري 1

 پاكستان Jacobabad آباد جیکب 92 اشغالی فلسطین Haifa حیفا 9

 پاكستان Dalbandin دالباندین 99 اشغالی فلسطین Dimona دیمونا 0

 پاكستان Shamsi شمسی 91 سعودي عربستان Eskan Village ویلیج اسکان 1

 افغانستان Dwyer دویر 99 یمن Socotra سُقُطرا 6

 افغانستان Delhi دهلی 90 عمان Thumrait ثمریت 3

 افغانستان Ramrod رمراد 91 عمان Masirah مصیره 46

 Nathan اسمیت ناتان 96 عمان Seeb سیب 44

Smith 
 افغانستان

 افغانستان Kandahar قندهار 93  امارات Fujairah فجیره 42

 افغانستان Bastion بسشن 16  امارات Jebel Ali علی جبل 49

 افغانستان Robinson رابینسون 14  امارات Abu Dhabi ابوظبی 41

 افغانستان Delaram دالرام 12 امارات ALDhafra الظفره 49

 Tinsley (اروزگان)تینزلی 19 قطر Udeid Al العدید 40
(Uruzgan) 

 افغانستان

 افغانستان Shindand شیندند 11 قطر Sayliyah سیلیه 41

 افغانستان Gardez گردیز 19 بحرین Sheikh Issa عیسی شی  46

 افغانستان Chapman چپمن 10 بحرین Juffair الجفیر 43

 Eggers اگرز پایگاه 11 بحرین Muharraq المحرق 26
(Kabul) 

 افغانستان

 افغانستان Phoenix فینیکس 16 كویت Patriot پاتریوت 24

 افغانستان Bagram بگرام 13 كویت Arifjan عریفان 22

 Ahmed Al جابرال احمد 29

Jaber 
 افغانستان Farah فراه 96 كویت

 تركمنستان Ashgabat آباد عشق 94 كویت Buehring بوهرینگ 21

29 
 فرودگاه

 بغداد یالمللبین

Baghdad 

International 

Airport 
 تركمنستان Mary مرو 92 عراق

 قرقیزستان Manas مناس 99 تركمنستان Kushka كوشک 20

 تاجیکستان Khujand خجند 91 ازبکستان Chirchik چیرچیق 21

 نگارندگان محاسبات: منبع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهای پایگاه جغرافیایی موقعیت نقشه -2 شکل

 تحقیقهای یافته -5

 ایون  كموک  بوه  گیرنود. می قرار استفاده مورداي خوشه تحلیل براي 4هاخوشه نقشه تهیه تحلیل

 آمواري  نظر از معنادار فضایی تکدانه و سرد، داغهاي لکهها آن در كههایی مکان توانمی تحلیل

  (.03: 4936، عسگري) نمود تعیین را دارند وجود

 داغهای لکه تحلیل -5-1

 2جی اُرد -گتیس آماره تحلیل این .است هاخوشه نقشههاي تحلیل جمله از داغهاي لکه تحلیل

 ایون  در شوده  محاسوبه  Z امتیواز  نمایود. موی  محاسوبه ها داده در موجود عوارضي كلیه براي را

 تحلیول  ایون  اند.شده بنديخوشه كم یا و زیاد مقادیرها داده كجاي در كه دهدمی نشان تحلیل

 اگور  كند.می نگاه، دارند قرار اشهمسایگی در كه عوارضی چارچوب در عارضه هر به حقیقت در

                                                           
1 Mapping Clusters 
2 Getis-Ord Gi 



 01 / ...خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهاي پایگاه فضایی توزیع شناخت

 داغ لکوه  یوک  اسوت  ممکون  تنهایی به ولی، است مهم و جالب باشد داشته باال مقادیراي عارضه

 شود تلقی داغ لکه عارضه یک اینکه براي (.443، 2669، 4هینینگ) نباشد آماري نظر از معنادار

 دارنود  قورار  اشهمسایگی در كه عوارضی هم و خودش هم باید باشد معنادار نیز آماري نظر از و

 كول  جموع  بوا  نسوبی  طوور  بوه  همسایگانش و عارضه یک 2محلی جمع باشند. باال مقادیر داراي

 محلوی  جموع  ازاي غیرمنتظوره  و زیواد  طوور  به محلی جمع كه زمانی شود.می مقایسهها عارضه

 در، دانست تصادف نتیجه در را آن نتوان كه باشداي اندازه به اختالف و باشد بیشتر انتظار مورد

 شوود موی  محاسوبه  زیور  صوورت  بوه  جی اُرد -گتیس آماره آمد. خواهد دست به Z امتیاز نتیجه

 : (69: 2666، میشل)

 

 (4) رابطه
𝐺𝑖 =

∑ 𝑤𝑖,𝑗 𝑥𝑗 − �̅�  ∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

n
j=1

S √
[𝑛 ∑ 𝑤𝑖,𝑗 

2 −   (∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1 )2𝑛

𝑗=1

𝑛 − 1

 

 برابر n و، j و i عارضه بین فضایی وزن j ،i,jW عارضه براي خصیصه مقدار jX، (4) رابطه در

 (9) و (2) هواي رابطوه  اسواس  بور  نیوز  S و x̅ مقوادیر  همچنوین  باشود. ها میعارضه كل تعداد با

 گردد:  می محاسبه

 

�̅� (2) رابطه =
∑ 𝑥𝑗

n
j=1

n
 

𝑆 (9) رابطه = √
∑ 𝑥𝑗

2𝑛
𝑗=1

𝑛
−  (�̅�)2 

 

 تحلیول  ایون  نیست. دیگري محاسبه به نیاز دیگر است Z امتیاز نوعی خودش iG كه آنجا از

 متغیر مبناي بر خاورمیانه منطقه كشورهاي پلیگونیي الیه اول، متفاوت داده دسته سه روي بر

 خاورمیانه منطقه كشورهاي پلیگونیي الیه دوم، كشور هر در موجود آمریکاییهاي پایگاه تعداد

                                                           
1 Haining 
2 Local Sum 



 4931 پاییز، پانزدهم سال، 93 شماره، نظامی مدیریت فصلنامه / 06

 و، (2جودول ) كشوور  هور  سوطح  در جمعیت تراكم میزان به پایگاه تعداد نسبت متغیر مبناي بر

 مساحت به پایگاه تعداد نسبت متغیر مبناي بر خاورمیانه منطقه كشورهاي پلیگونیي الیه سوم

 در 4اقلیدسوی  فاصوله  مبنواي  بور هوا  تحلیل ایني همه است. گرفته صورت (9جدول) كشور هر

 بوه  و تهیوه  2محیطیهاي سیستم تحقیقات همؤسس توسط كه اس جی آي آرك افزارنرم محیط

 بوه  بایود  كوه اي نکته است. گرفته قرار بررسی مورد، (42، 4961، سنجري) است شده ارائه بازار

ي هموه  درهوا  داده فایول  اسوت  الزم درسوت  نتوایج  گورفتن  بوراي  كه است این، نمود اشاره آن

 موورد  منطقوه  و محاسوبات  ماهیت به توجه با پژوهش این در باشد. شده مرجع زمین محاسبات

 بوه  «9آسویا  جنووب  منطقوه  بوراي  آلبورت  معادل مخروطی» پركاربرد تصویر سیستم از، مطالعه

 ایون  تصوویر  سیستم این انتخاب علت است. شده برداريبهرهها داده نمودن مرجع زمین منظور

 اموا  یابود موی  تغییراتوی ها پهنه شکل معادلهاي سیستم در كه (90: 4961، زاده حسین) است

 ایون  از پوژوهش  این در مساحت و فاصله اهمیت به توجه با كه ماندمی باقی ثابتها آن مساحت

 زیور  مجوزاي هواي  تحلیول ي بردارنده در خود تحلیل این است. شده برداريبهره تصویر سیستم

 : است گرفته قرار محاسبه مورد پژوهش این درها آني همه كه باشدمی

 فاصله معکوس 

 فاصله معکوس مربع 

 ثابت فاصله شعاع 

 گذاريتأثیر منطقه 

 اول درجه یپلیگون مجاورت 

 

 

                                                           
باشند كه كاربر نوع برداشت و مفهوم مورد نظر خود از فاصوله و همچنوین   می بسیاري از ابزارهاي تحلیل فضایی نیازمند آن 4

اش را از قبل مشخص نماید. به طور كلی دو نوع انتخاب در زمینه تعری  و تبیوین  مورد مطالعههاي ارتباط فضایی بین پدیده

فاصله مسوتقیم بوین دو نقطوه اسوت كوه در حقیقوت       : فاصله اقلیدوسی -اقلیدوسی و فاصله منهتنفاصله : فاصله وجود دارد

 گیوري انودازه ها آن yو  xفاصله بین دو نقطه را از روي محورهاي : باشد. فاصله منهتنمی خط بین دو نقطهترین اندازه كوتاه

   (.91، 2660، روگرسنون) كندمی
2 Environmental Systems Research Institute 
3 Asia South Albers Equal Area Conic 



 03 / ...خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهاي پایگاه فضایی توزیع شناخت

 نسبت تعداد پایگاه نظامی آمریکا به تراکم جمعیت هر کشور خاورمیانه -2 جدول

 جمعیت تراکم آمریکا نظامی پایگاه تعداد انگلیسی نام فارسی نام
 به پایگاه نسبت

 جمعیت تراکم

 Yemen 4 24/99 64644/6 یمن

 Uzbekistan 4 92/02 64933/6 ازبکستان

 Turkey 2 1/39 62491/6 تركیه

 Turkmenistan 9 16/46 26021/6 تركمنستان

 Tajikistan 4 06/13 62649/6 تاجیکستان

 Syria 6 44/446 6/6 سوریه

 Saudi Arabia 4 42/49 61046/6  عربستان

 Qatar 2 63/492 64966/6 قطر

 Pakistan 1 66/246 64361/6 پاكستان

 Oman 9 96/3 94233/6 عمان

 Kyrgyzstan 4 13/29 69611/6 قرقیزستان

 Lebanon 6 69/162 6.6 لبنان

 Kuwait 1 13/261 64326/6 كویت

 Jordan 6 12/01 6.6 اردن

 Palestina 2 14/916 66916/6 فلسطین

 Iraq 1 46/12 69916/6 عراق

 Cyprus 2 93/441 64164/6 قبرس

  امارات
United Arab 

Emirates 
1 69/12 69132/6 

 Bahrain 9 66/4696 66402/6 بحرین

 Azerbaijan 6 0/469 6/6 آذربایجان

 Armenia 6 11/469 6/6 ارمنستان

 Afghanistan 40 39/16 93601/6 افغانستان

 نگارندگان محاسبات: منبع
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 خاورمیانه کشور هر مساحت به آمریکا نظامی هایپایگاه تعداد نسبت -3 جدول

 انگلیسی نام فارسی نام
 مساحت

 مربع کیلومتر

 پایگاه تعداد

 آمریکا نظامی

 به پایگاه نسبت

 مساحت

 Yemen 3/129926 4 6666621/6 یمن

 Uzbekistan 9/119144 4 6666622/6 ازبکستان

 Turkey 4/113360 2 6666620/6 تركیه

 Turkmenistan 9/114126 9 6666601/6 تركمنستان

 Tajikistan 2/412146 4 6666616/6 تاجیکستان

 Syria 461391 6 6.6 سوریه

 Saudi Arabia 4306419 4 6666669/6 عربستان

 Qatar 6/44636 2 6664662/6 قطر

 Pakistan 9/611199 1 6666610/6 پاكستان

 Oman 3/963094 9 6666631/6 عمان

 Kyrgyzstan 433916 4 6666696/6 قرقیزستان

 Lebanon 6/46293 6 6/6 لبنان

 Kuwait 3/40369 1 6662999/6 كویت

 Jordan 9/63211 6 6/6 اردن

 Palestina 6/26119 2 6666309/6 فلسطین

 Iraq 3/190124 1 6666632/6 عراق

 Cyprus 6/3220 2 6662406/6 قبرس

 امارات
United Arab 

Emirates 
1/14291 1 6666902/6 

 Bahrain 2/091 9 6619019/6 بحرین

 Azerbaijan 2/69666 6 6/6 آذربایجان

 Armenia 1/23612 6 6/6 ارمنستان

 Afghanistan 4/014603 40 6666213/6 افغانستان

 نگارندگان محاسبات: منبع

 



 14 / ...خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهاي پایگاه فضایی توزیع شناخت

 کشور هر در موجود آمریکاییهای پایگاه تعداد متغیر مبنای بر خاورمیانه -5-1-1

 فاصله معکوس تحلیل -5-1-1-1

 
 فاصله معکوس تحلیل نتیجه نقشه -3 شکل

 تعوداد  متغیور  مبنواي  بور  خاورمیانوه  در موجوود  كشوور  هور  براي تحلیل این در كه Gi يآماره

 Z امتیاز براي است. Z امتیاز نوعی، است شده محاسبه كشور هر در موجود آمریکاییهاي پایگاه

 داغ لکوه  و شوده بنودي  خوشه زیادي میزان به باال مقادیر، باشد تربزرگ Z امتیاز چه هر، مثبت

بنودي  خوشوه  معنواي  به باشد تركوچک Z امتیاز چه هر، منفی Z امتیاز براي دهند.می تشکیل

، 4پراسواد ) دهنود می نشان را سردهاي لکه، حقیقت درها این و بود خواهد پایین مقادیر شدیدتر

 آن در كوه  اسوت  افغانسوتان  كشوور  تنهوا  شودمی مشاهده 9 شکل در كه طورهمان (.1: 2666

   دهد.می تشکیل را داغ لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیر

 فاصله معکوس مربع تحلیل -5-1-1-2

 بواالي  مقوادیر  آن در كوه  است افغانستان كشور تنها، شودمی مشاهده 1 شکل در كه طورهمان

   دهد.می تشکیل را داغ لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر

                                                           
1 Prasad 
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 فاصله معکوس مربع تحلیل نتیجه نقشه -4 شکل

 ثابت فاصله شعاع تحلیل -5-1-1-3

 هسوتند  كشوورهایی  پاكستان و افغانستان كشورهاي، شودمی مشاهده 9 شکل در كه طورهمان

 تشوکیل  را داغهواي  لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه

   دهند.می

 
 ثابت فاصله شعاع تحلیل نتیجه نقشه -5 شکل



 19 / ...خاورمیانه منطقه در آمریکا نظامیهاي پایگاه فضایی توزیع شناخت

 گذاریتأثیر منطقه تحلیل -5-1-1-4

 
 گذاریتأثیر منطقه تحلیل نتیجه نقشه -6 شکل

 هسوتند  كشوورهایی  پاكستان و افغانستان كشورهاي، شودمی مشاهده 0 شکل در كه طورهمان

 تشوکیل  را داغهواي  لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه

   دهند.می

 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل -5-1-1-5

 
 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل نتیجه نقشه -7 شکل
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 تركمنسوتان  و پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي ، شوود موی  مشواهده  1 شوکل  در كه طورهمان

 و انود شوده بنودي  خوشوه  زیوادي  میوزان  به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه

 تعرداد  نسربت  متغیرر  مبنای بر خاورمیانه منطقه کشورهای پلیگونیی الیه -5-1-2

 کشور هر در جمعیت تراکم میزان به پایگاه

 فاصله معکوس تحلیل -5-1-2-1

 
 فاصله معکوس تحلیل نتیجه نقشه -8 شکل

 نسوبت  وزنوی  عامل مبناي بر خاورمیانه در موجود كشور هر براي تحلیل این در كه Giي آماره

 مشواهده  6 شوکل  در كوه  طوور هموان  است. شده محاسبه جمعیت تراكم میزان به پایگاه تعداد

 بواالي  مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی عمان و تركمنستان، افغانستان كشور سه، شودمی

 وانود  شوده بندي خوشه زیادي میزان به، جمعیت تراكم میزان به پایگاه تعداد نسبت وزنی عامل

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه
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 فاصله معکوس مربع تحلیل -5-1-2-2

 كشوورهایی  عمان و تركمنستان، افغانستان كشور سه، شودمی مشاهده 3 شکل در كه طورهمان

 بوه ، جمعیوت  توراكم  میوزان  به پایگاه تعداد نسبت وزنی عامل باالي مقادیرها آن در كه هستند

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان

 
 فاصله معکوس مربع تحلیل نتیجه نقشه -9 شکل

 ثابت فاصله شعاع تحلیل -5-1-2-3

، تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي  شوود موی  مشواهده  46 شوکل  در كه طورهمان

 پایگواه  تعوداد  نسوبت  وزنی عامل باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی عمان و ازبکستان

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان به، جمعیت تراكم میزان به
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 ثابت فاصله شعاع تحلیل نتیجه نقشه -11 شکل

 گذاریتأثیر منطقه تحلیل -5-1-2-4

 
 گذاریتأثیر منطقه تحلیل نتیجه نقشه -11 شکل
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، تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي ، شوود موی  مشواهده  44 شکل در كه طورهمان

 پایگواه  تعوداد  نسبت وزنی عامل باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی، عمان و ازبکستان

 دهند.می تشکیل را داغهاي لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان به، جمعیت تراكم میزان به

 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل -5-1-2-5

 و تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي ، شوود موی  مشاهده 42 شکل در كه طورهمان

 میوزان  به پایگاه تعداد نسبت وزنی عامل باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی، ازبکستان

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه واند شدهبندي خوشه زیادي میزان به، جمعیت تراكم

 
 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل نتیجه نقشه -12 شکل
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 تعرداد  نسربت  متغیرر  مبنای بر خاورمیانه منطقه کشورهای پلیگونیی الیه -5-1-3

 کشور هر مساحت به پایگاه

 فاصله معکوس تحلیل -5-1-3-1

 
 فاصله معکوس تحلیل نتیجه نقشه -13 شکل

 تعوداد  نسبت متغیر مبناي بر خاورمیانه در موجود كشور هر براي تحلیل این در كه Giي آماره

، شوود موی  مشواهده  49 شوکل  در كه طورهمان است. شده محاسبه كشور هر مساحت به پایگاه

 زیوادي  میوزان  بوه ، متغیور  بواالي  مقادیر آن در كه هستند كشورهایی، بحرین و قطر كشورهاي

   دهد.می تشکیل را داغ لکه و است شدهبندي خوشه

 فاصله معکوس مربع تحلیل -5-1-3-2

 در كوه  هستند كشورهایی بحرین و قطر كشورهاي، شودمی مشاهده 41 شکل در كه طورهمان

   دهد.می تشکیل را داغ لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیر آن
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 فاصله معکوس مربع تحلیل نتیجه نقشه -14 شکل

 ثابت فاصله شعاع تحلیل -5-1-3-3

 و بحورین ، قطور ، متحوده  عربوی  اموارات  كشورهاي، شودمی مشاهده 49 شکل در كه طورهمان

انود  شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی، كویت

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه و

 
 ثابت فاصله شعاع تحلیل نتیجه نقشه -15 شکل



 4931 پاییز، پانزدهم سال، 93 شماره، نظامی مدیریت فصلنامه / 66

 گذاریتأثیر منطقه تحلیل -5-1-3-4

 
 گذاریتأثیر منطقه تحلیل نتیجه نقشه -16 شکل

 كویت، بحرین، قطر، متحده عربی امارات كشورهاي، شودمی مشاهده 40 شکل در كه طورهمان

بنودي  خوشوه  زیوادي  میوزان  به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی، عربستان و

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه واند شده

 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل -5-1-3-5

 و بحورین ، قطور ، متحوده  عربوی  اموارات  كشورهاي، شودمی مشاهده 41 شکل در كه طورهمان

انود  شدهبندي خوشه زیادي میزان به، متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی، كویت

   دهند.می تشکیل را داغهاي لکه و
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 اول( درجه) پلیگونی مجاورت تحلیل نتیجه نقشه -17 شکل

 گیرینتیجه -6

 داغ(هرای  لکره ) باالی مقادیر خاورمیانه منطقه کشورهای کدام در: پژوهش اول سؤال

 است؟ شدهبندی خوشه، آمریکا نظامیهای پایگاه تعداد

 ایون  با رابطه در آورد.به دست  "داغهاي لکه" تحلیل نتایج در توانمی را سؤال این به پاس 

 :  كه طوري به گرفت. صورت مجزا زیرتحلیل پنج، تحلیل

 افغانستان كشور تنها "فاصله معکوس" تحلیل در 

 افغانستان كشور تنها "فاصله معکوس مربع"تحلیل در 

 پاكستان و افغانستان كشورهاي "ثابت فاصله شعاع" تحلیل در 

 پاكستان و افغانستان كشورهاي "گذاريتأثیر منطقه" تحلیل در 

 تركمنستان و پاكستان، افغانستان كشورهاي "اول( درجه) پلیگونی مجاورت" تحلیل در 
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 هور  در موجود آمریکاییهاي پایگاه تعداد متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی

 بوه  توجوه  با لذا دهد.می تشکیل را داغهاي لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به، كشور

 ،"فضوایی  خودهمبسوتگی " و "كوم  زیواد/ بندي خوشه"هاي نحلیل نتایج نیز و تحلیل این نتایج

 تعوداد ، جغرافیوایی  جهوات  سوایر  بوه  نسوبت  ایوران  كشور شرق منطقه در گرفت نتیجه توانمی

 اسواس  این بر است. شدهبندي خوشه باال میزان به معناداري صورت به آمریکا نظامیهاي پایگاه

 بیشوتر  تعوداد  استقرار با است كرده سعی آمریکا ارتش، خاورمیانه شرق منطقه در گفت توانمی

 ایون  در عمول  قدرت، آني همسایه و مجاور كشورهاي اكثر در هم آن و خود نظامیهاي پایگاه

 یوا  مودت كوتواه  استراتژیکهاي برنامه در توانمی لذا بگیرد. دست در بیشتر را مشخص محدوده

  داشت. جغرافیایی سمت این از را بخصوصی نظامیهاي عملیات وقوع انتظار، آمریکا بلندمدت

 داغ(هرای  لکه) باالی مقادیر خاورمیانه منطقه کشورهای کدام در: پژوهش دوم سؤال

 است؟ شدهبندی خوشه، جمعیت تراکم نسبت به آمریکا نظامیهای پایگاه تعداد

 ایون  با رابطه در آورد.به دست  "داغهاي لکه" تحلیل نتایج در توانمی را سؤال این به پاس 

 :  كه طوري به گرفت. صورت مجزا زیرتحلیل پنج، تحلیل

 عمان و تركمنستان، افغانستان كشور سه "فاصله معکوس" تحلیل در 

 عمان و تركمنستان، افغانستان كشور سه "فاصله معکوس مربع"تحلیل در 

 و ازبکسوتان ، تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي  "ثابت فاصله شعاع" تحلیل در 

 عمان

 و ازبکسوتان ، تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشورهاي "گذاريتأثیر منطقه" تحلیل در 

 عمان

 و تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي  "اول( درجه) پلیگونی مجاورت" تحلیل در 

 ازبکستان

 توراكم  میوزان  بوه  پایگواه  تعوداد  نسوبت  متغیور  باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی

 كه طورهمان دهد.می تشکیل را داغهاي لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به، جمعیت

 و تركمنسوتان ، پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي ، شوود موی  مشواهده هوا  تحلیول  ایني همه در

 داراي، مطالعوه  مورد متغیر لحاظ به هستند خاورمیانه منطقه شرق در واقع همگی كه ازبکستان
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 اسوت  خاورمیانوه  منطقوه  جنوب در واقع عمان كشور تنها و هستند داغ(هاي لکه) بیشتر مقادیر

 بوه  بیشوتر  توجه لزوم مسئله این كه است داده اختصاص خود به متغیر این در را باال مقادیر كه

 بوه  آمریکوا  متحوده  ایاالت استراتژي، گرفت نتیجه توانمی لذا دهد.می نشان نیز را عمان كشور

، جمعیوت(  توراكم  بوه  پایگاه نسبت متغیر كارگیري هب به توجه با) انسانی جمعیت كنترل منظور

 ایون  در را بیشتريهاي پایگاه تعداد اساس این بر و دارد خاورمیانه شرق منطقه بهاي ویژه توجه

 است. كرده مستقر خاورمیانه سمت

 داغ(هرای  لکه) باالی مقادیر خاورمیانه منطقه کشورهای کدام در: پژوهش سوم سؤال

   است؟ شدهبندی خوشه، کشور هر مساحت نسبت به آمریکا نظامیهای پایگاه تعداد

 ایون  با رابطه در آورد. دست هب "داغهاي لکه" تحلیل نتایج در توانمی را سؤال این به پاس 

 :  كه طوري به گرفت. صورت مجزا زیرتحلیل پنج، تحلیل

 بحرین و قطر كشورهاي "فاصله معکوس" تحلیل در 

 بحرین و قطر كشورهاي "فاصله معکوس مربع"تحلیل در 

 كویت و بحرین، قطر، متحده عربی امارات كشورهاي "ثابت فاصله شعاع" تحلیل در 

 و كویوت ، بحورین ، قطور ، متحوده  عربوی  اموارات  كشورهاي "گذاريتأثیر منطقه" تحلیل در 

 عربستان

 و بحورین ، قطور ، متحوده  عربی امارات كشورهاي "اول( درجه) پلیگونی مجاورت" تحلیل در 

 كویت

، كشور هر مساحت به پایگاه تعداد نسبت متغیر باالي مقادیرها آن در كه هستند كشورهایی

 سوؤال  دو خالف بر لذا دهد.می تشکیل را داغهاي لکه و است شدهبندي خوشه زیادي میزان به

 جهوات  سوایر  بوه  نسوبت  ایوران  كشوور  جنووب  منطقوه  در گرفت نتیجه توانمی ،پژوهش قبلی

 بوه  معنواداري  صورت به، كشور هر مساحت نسبت به آمریکا نظامیهاي پایگاه تعداد، جغرافیایی

 منطقوه  این كشورهاي كم مساحت به توجه با را امر این علت است. شدهبندي خوشه باال میزان

 عموان  دریواي  و فارس خلیج اهمیت نیز وها آن در موجود گاز و نفت ذخایر اهمیت در توانمی

 دانست. آمریکا متحده ایاالت بلندمدت و مدتكوتاههاي استراتژي براي
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 پیشنهادات -7

هواي  پایگواه  استقرار لحاظ به آمریکا نظامی تهدیدات بیشتر: گفت توانمی فوق مطالب اساس بر

 و پاكسوتان ، افغانسوتان  كشوورهاي  خصووص  به) شرق ناحیه از اول درجه در، منطقه در نظامی

، بحورین ، قطر، متحده عربی امارات كشورهاي خصوص به) جنوب ناحیه از سپس و تركمنستان(

 از مسوتقیم  نظوامی  تهدیود  جغرافیوایی  جهات سایر در است. ایران كشور متوجه عمان( و كویت

 لوذا  باشود. موی  آمریکوا  جانوب  از نیوابتی  تهدیودات  بوه  مربوط بیشتر و است كمتر آمریکا سوي

   گردد. اتخاذ خصوص این در نظامی و دفاعی الزمهاي استراتژي شودمی پیشنهاد
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