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بـا  اخيـر  سـال هاي  در  فضايـي  برنامه ريـزي 
پيچيدگي هـاي بسـياري روبـرو شـده اسـت كه 
بـه تبـع آن، نـرم افزارهـاي تحليلـي مكاني در 
راسـتاي كاهش اين پيچيدگي ها رو به گسـترش 
مي باشـد. در ايـن زمينه، نرم افـزار ArcGIS يكي 
از پركاربردتريـن نـرم افزارهـا به شـمار مي رود. 
تحليل هـاي كليدي و گسـترده ايـن نرم افزار در 
برنامه ريـزي فضايـي به ويـژه در حـوزه مطالعات 
 ArcGIS شـهري موجب شـده اسـت تا نرم افـزار
به عنوان يكـي از ابزارهاي اصلـي در برنامه ريزي 
شـهري و منطقه اي مخصوصـاً در تهيه طرح هاي 

توسـعه و عمران شـهري به شـمار رود. 
در ايـن كتـاب عـاوه بـر مـرور مبانـی نظـری 
شـبكه«  »تحليـل  »مكان يابـی«،  خصـوص  در 
فصل هـای  قالـب  در  شـهری«  »تراكم هـای  و 
جداگانـه، سـه موضـوع ياد شـده به صـورت گام 
بـه گام با حـل مثال تصويری تشـريح شـده اند. 
در بيـان محتـوای موضوعی، سـعی بر آن شـده 
اسـت كه ابتدا مبانـی نظری آن در حـد نياز برای 
انجام يـک تحليل مكانـی – توصيفی گـردآوری 
شـود و سـپس بر اسـاس بانک اطاعاتی منطبق 
بـا واقعيت، تحليـل مورد نظـر در نرم افـزار اجرا 

شـده و نتيجـه آن نيز تفسـير گردد.

DVD همراه كتاب شامل اطاعات زير است: 
حـل  بـرای  نيـاز  مـورد  تمرينـی  اليه هـای  ـ 
مثال هـا در سـه بخـش »مكان يابـی«، »تحليـل 

شـهری« »تراكم هـای  و  شـبكه« 
ArcGIS  كـه راهنمای نصب آن  ـ نرم افـزار 10.4.1

در آخر كتاب درج شـده است.

DVD 

site selection, network analysis 
and urban density 

Masoud Ebadi
Naser Nejati
Nasim vahidi

مکان یابـی، تحلیل شبکـه و انـواع تراکم شهـری

Arc GIS A
rc

 G
IS

ا 
ی ـب

ایـ
فض

ی 
ـز

ه ری
ـام

 برن
 در

دی
کلی

ی 
ل ها

حلی
ت Key Analyses in Spatial Planning 

using ArcGIS



ــر،  ــی هنــ ـــارات تخصص انتش
ــازی معمـــــاری و شهرســ

مسعود عبـادی ـ   نـاصر نجاتـی ـ   نسیم وحیـدی

مکان یابـی، تحلیل شبکـه و انـواع تراکم شهـری

Arc GIS



کتابکده تخصصي هنر، معماري و شهرسازي کسری

مسعـود عبـادیـ  ناصـر نجاتـیـ  نسیـم وحیـدی

صفحه آرایی و آماده سازي چاپ: منا گندمکار
چاپ اول: پاییز 1396

شمارگان: 1000
لیتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک: 4- 978-600-6509-75

انتشارات: کتابکده کسری
نشاني انتشارات: مشهد فلسطین14 پالک10 تلفن: 37670019 -051

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات محفوظ می باشد. 

مرکز پخش: کتابکده کسری
تلفن: 38435531-051 همراه: 5124219 0915 

 Arc GIS
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با

مکان گزینـی، تحلیـل شبکـه و همپوشانـی

عبادی،مسعود،۱۳۶۶-
تحلیلهایکلیدیدربرنامهریزیفضاییباArcGISمکانگزینی،تحلیلشبکهوانواعتراکمشهری/مسعودعبادی،

ناصرنجاتی،نسیموحیدی.
مشهد:کتابکدهکسری،۱۳۹۶.

۱۱۲ص.:مصور)بخشیرنگی(.؛۲۱×۲۱سم.
شابک:978-600-6509-75-4

وضعیتفهرستنویسی:فیپا
موضوع:آرکجی.آی.اس.

ArcGISموضوع:
موضوع:سیستمهایاطالعاتجغرافیایی--نرمافزار

Geographic information systems -- Softwareموضوع:
موضوع:سیستمهایاطالعاتجغرافیایی--دادهپردازی

Geographic information systems -- Data processingموضوع:
موضوع:زیرساختدادههایفضایی

Spatial data infrastructuresموضوع:
موضوع:برنامهنویسی

Computer programmingموضوع:
شناسهافزوده:نجاتی،ناصر،۱۳۶۸-

شناسهافزوده:وحیدی،نسیم
 G70/212/ردهبندیکنگره:۱۳۹۶۳ت۲ع
 ردهبندیدیویی:910/285
شمارهکتابشناسیملی:4900102



1ـ	تحلیل	شبکة	و	کاربردهای	آن	در	مطالعات	شهری	
	

مقدمه                                                                                           8
1- ترسیم شعاع دسترسی بر مبنای تحلیل شبکه                      8
8                                   )Service Area( 1-1- تابع شعاع خدماتی
1-2- تعاریف و ضوابط شعاع دسترسی محله )مطالعه موردی: دبستان(        9
1-2-1- کلیات                                                              9

1-2-2- شعاع دسترسی به مرکز خدماتی محله                               9                     
18               )Location- Allocation( 1-3- تابع موقعیتـ  تخصیص
1-3-1- ضوابط شعاع زمانی استاندارد آتش نشانی                                               18
جمع بندی                                                                                     19

فهرست



3ـ محاسبـة	شاخص	هـای	برنامة	ریـزی	مسکـن

مقدمه                                                                                        64
3-1- محاسبه شاخص ها در مقیاس بلوک و محدوده های شهری64
3-2- محاسبه سطح زیربنا و تراکم ساختمانی                              73
3-2-1- تعاریف                                                                  73
3-2-2- روش محاسبه تراکم ساختمانی و سطح زیربنا به تفکیک قطعه 73
3-2-3- روش محاسبه متوسط تراکم ساختمانی محدوده              87
3-3- محاسبه سطح اشغال                                                      91
3-3-1- تعاریف                                                              91
3-3-2- روش محاسبه                                                91
3-4- محاسبه تراکم جمعیتی                                         96
3-4-1- تعاریف                                                                     96
3-4-2- روش محاسبه                                                                     96
3-5- تراکم نفر بر واحد مسکونی                                         105
3- 5-1- تعاریف                                                                     105
3- 5-2- نحوه محاسبه                                                               105
3-6- تراکم خالص مسکونی                                         105
3-6-1- تعاریف                                                                105
3- 5-2- نحوه محاسبه                                                               105

2ـ	مکان	یابـی	با	رویکرد	پروژه	هـای	شهـری
						 	

مقدمه                                                                                           30
2- تحلیل فضایی و کاربرد آن در مطالعات شهری                             30
30         spatial Analyst 2-1- تعریف فرآیند مکان یابی با
2-1-1- مرور مبانی نظری، استانداردها و سوابق موضوع        30
2-1-2- تعیین و تدقیق شاخص ها                                    31
2-1-3- ارزیابی معیارها و زیرمعیارها                                                              31 
  31                                                  GIS 2-1-4-  تشکیل بانک اطالعاتی
2-1- 5- تعیین روش تلفیق الیه ها و نتیجه گیری                             32
32                                                                  GIS 2-1-6- مکان یابی در
  33                                                                       GIS 2-1-7- امکان سنجی در
2-2- مکان یابی و امکان سنجی احداث ایستگاه های آتش نشانی 

در سطح شهر مشهد                                                    34



GIS تعریـف
GIS کاربـردهای
ـای رستـری و بـرداری انواع داده ه
سیستم هـای مختصـات تصویـری
GIS مراحل کار با

مقدمـه:
برنامه ریـزان و مدیـران در نظـام مدیریـت و توسـعه شـهری و منطقـه ای بـا پیچیدگی هـا، نامعلومی هـا و عـدم قطعیت هـای متعـددی مواجه انـد کـه موجـب 
پیچیده شـدن فرآیندهای تصمیم سـازی و تصمیم گیری شـده اسـت. در این راسـتا، برای آنکه تصمیم اخذ شـده عقالنی ترین گزینه جهت رسـیدن به هدف 
مـورد نظـر باشـد می بایسـت عـالوه بر در نظر گرفتن تمـام گزینه های احتمالـی، پیامدهای هریک از گزینه ها سـنجیده شـود تا عقالنی ترین گزینـه در نهایت 
انتخـاب شـود کـه یکـی از مهمتریـن ابزارهای مورد نیـاز در هر یک از گام های ذکر شـده سیسـتم اطالعات جغرافیایی )GIS( اسـت. قابلیت های این سـامانه 
بیـش از تولیـد نقشـه های توصیفـی اسـت که در حـال حاضر کاربرد بیشـتری در ایـران دارد و با بهره منـدی از توانمندی هـای تحلیلی این سـامانه می توان به 

نتایـج مورد نظر دسـت یافت.
برنامه ریـزی فضایـی )شـهری و منطقـه ای( فراینـد پیوسـته ای اسـت کـه از نظریه آغاز می شـود و با بهره منـدی از فنون و تکنیک هـا به عمل و اجـرا نزدیک تر 
می شـود. لـذا نـه فن زدگـی فاقـد نظریـه و نه نظریه پردازی فاقد ابزار تحلیلی دارای کارایی الزم جهت گشـودن مشـکالت شـهر و منطقه نیسـتند. از این رو، در 
ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت در هریـک از فصل هـا ابتـدا مبانی نظـری با توجه بـه محدودیت های حجـم کتاب به طور خالصه بررسـی شـود و پس از شـرح 

منطـق ریاضـی توابـع مورد نظر، یک مثال کاربردی با اسـتفاده از GIS تشـریح شـود.
در ایـن کتـاب کـه بـر قابلیت های تحلیلـی نرم افـزار GIS تاکید دارد، چند نمونـه از کاربردهای مهـم آن در برنامه ریـزی و مدیریت شـهری در قالب مثال های 
متفـاوت ارائـه شـده اسـت. ایـن کتاب در سـه فصل تحلیل شـبکه، مکان یابی کاربری های شـهری و تراکم به قابلیت هـای تحلیلی کلیـدی GIS در زمینه های 
اصلـی برنامه ریـزی شـهری پرداختـه اسـت. مثال هـا بـر اسـاس شـرایط منطبق بـر واقعیت از حیـث محتـوای الیه هـای اطالعاتـی و فرآیند حـل آن طراحی 
شـده اند. ایـن نکتـه قابـل ذکر اسـت کـه نتایج حاصـل در هر یـک از مثال ها با توجـه به مبانی نظری و شـاخص های متفـاوت و همچنین نظـرات متخصصان 

متفاوت یکسـان نخواهد بود.
در فصل اول به تحلیل شـبکه در GIS با ابزار Network Analyst پرداخته شـده اسـت که یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل گر در زمینه مسـائل شـهری 
بـا رویکـرد ایجـاد تعـادل در تخصیـص کاربـری و ترافیـک بر اسـاس عامل "زمان" و "فاصله" به شـمار مـی رود. در این فصل، با اسـتفاده از برخـی توابع مهم در 

تحلیل گر شـبکه، کاربری های آموزشی)دبسـتان( و آتش نشـانی از حیث شـعاع دسترسـی و نحوه تخصیص آنها در سـطح شـهر تحلیل شـده اند.
در فصـل دوم، فرآینـد مکان یابـی کاربری هـای شـهری بـا مطالعـه موردی کاربری آتش نشـانی تشـریح شـده اسـت. ضمن اینکه سـعی شـده اسـت از تمامی 
قابلیت هـای نرم افـزار GIS در زمینـه مکان یابـی اسـتفاده شـود. عـالوه بـر آن، فرایند کلی یـک پروژه مکان یابـی و نحـوه ی کار کردن با توابـع مختلف تحلیل 

فضایـی نیـز در قالب مثال توضیح داده شـده اسـت.
در فصـل سـوم، مطالـب ارائه شـده بـه لحـاظ محتـوا، بـا فصل هـای قبلی متفاوت تـر اسـت و از منظـر ارزش و کاربرد در طرح های توسـعه شـهری بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت. در ایـن فصـل به بررسـی نحوه محاسـبه تراکم شـهری و انـواع آن )تراکم جمعیتـی و تراکم خالص و ناخالص مسـکونی و تراکم سـاختمانی( با 
اسـتفاده از محتـوای الیه هـای اطالعاتـی موجـود در طرح هـای جامـع و تفصیلی پرداخته شـده اسـت. با توجـه به اینکه مبحـث تراکم در مطالعـات طرح های 
توسـعه شـهری جـزو عوامـل مهـم و موثر در برنامه ریزی توسـعه آینده شـهر به شـمار مـی رود، مثال های طراحی شـده جهت محاسـبه تراکم و شـاخص های 

مرتبـط بـا آن می توانـد بـه عنـوان یک مبنای مناسـب برای این منظور اسـتفاده شـود.
در فرآینـد تالیـف کتـاب از نظـرات و راهنمایی هـای صاحب نظران در سـه فصل یاد شـده اسـتفاده شـده اسـت و سـعی گردیده تـا حد امـکان توانمندی های 
نرم افـزار Arc GIS در خصـوص ایـن موضوعـات بـا ذکـر نکته هـا و مثال های مختلف بیان شـود و تا حد امکان از تکنیک های نوشـتاری و تصویـری در انتقال 
مفاهیـم اسـتفاده گردیـده اسـت. امیـد اسـت با بهره گیـری خوانندگان ایـن کتاب از محتـوای فنی مطالـب، گام مهمی در جهت ارتقای سـطح دانـش GIS با 

تاکیـد بر زمینه های برنامه ریزی شـهری برداشـته شـود. 



Arc GIS Desktop 10.4 آموزش نصب نرم افزار

*توجه داشته باشید تاریخ سیستم شما به روز باشد. در غیر این صورت، نصب نرم افزار با مشکل 
مواجه خواهد شد.

*درایو C کامپیوتر شما نیز می بایست حداقل 4 گیگابایت جهت نصب نرم افزار GIS و داده های 
مربوط به آن، فضای خالی داشته باشد.

 ArcGIS Uninstall 1. چنانچه یکی از نسخه های 10 یا 9.3 را روی سیستم نصب کرده اید، با استفاده از
Utility آن را کامال حذف کنید.

License .2 برنامه قبل را نیز از طریق Control Panel حذف کنید.
3. فایل Setup را از پوشه ArcGIS_Desktopکنید. )هنگام نصب توجه داشته باشید که گزینه شرکت 

در برنامه مشارکتی ESRI را غیرفعال کنید(.
ArcGIS Administrator Wiz� پنجره ای با نام ArcGIS Desktop 4. بعد از نصب موفقیت آمیز

ard باز خواهد شد که می بایست آن را Cancel کنید.
 License نصب  از  پس  کنید.  نصب   ArcGIS_License_Manager پوشه  از  را   Setup فایل   .5
پنجره ای با نام License Server Administrator به طور خودکار اجرا خواهد شد )ممکن است کمی 
با تاخیر اجرا شود(. در این پنجره پنل Start/Stop License Service را در سمت چپ صفحه انتخاب 

کنید و سپس گزینه Stop را بزنید. پنجره را برای ادامه کار، نبندید! 
6. فایل service.txt موجود در پوشه Crack را باز کنید. در خط سوم بجای عبارت anyserver نام 

کامپیوتر خود را جایگزین کنید. سپس آن را ببندید و ذخیره کنید.
 Properties راست کلیک کنید و My Computer نکته: برای پیدا کردن نام کامپیوتر می توانید بر روی
را انتخاب کنید. در این پنجره بر روی عبارت change setting مقابل نام کامپیوتر کلیک کنید تا بتوانید 

نام کامپیوتر خود را از جلوی عبارت Full Computer Name کپی کنید.
7. فایل ARCGIS.exe و service.txt را از پوشه Crack کپی کرده و در مسیر زیر، جایگزین فایل های 

موجود کنید:
C\ Program Files )x86(\ArcGIS\License10.4\bin

8. فایل AfCore.dll را نیز از پوشه Crack کپی کرده و در مسیر زیر جانمایی کنید:
Program Files )x86(\ArcGIS\Desktop 10.4\bin

9. به برنامه ی License Server Administrator بازگشته و گزینه ی Start را بزنید. سپس پنجره را ببندید.
10. برنامه ArcGIS Administrator را از منوی Start کامپیوتر خود باز کنید در باالی صفحه و در 
قسمت ArcGIS For Desktop، گزینه Advanced )ArcInfo( Concurrent Use را انتخاب 
کنید. سپس گزینه ی Define a License Manager Now را فعال کرده و بر روی Change کلیک 

کنید و عبارت localhost را جایگزین عبارت موجود نمایید. در نهایت پنجره را OK کنید.
11. نرم افزار نصب شده است و می توانید برای شروع به کار، برنامه ArcMap 10.4 را اجرا کنید.



با گسترش دامنه کاربردی نرم افزار Arc GIS، انجام پروژه های شهرسازی و به خصوص تهیه طرح های توسعه شهری، بدون این نرم افزار تقریبا غیر ممکن شده است. 
این کتاب که حاصل تجربیات چندین ساله نگارندگان در زمینه تدریس و انجام پروژه های متعدد GIS در حوزه های مختلف شهری است، می تواند راهنمای مفیدی 

برای متخصصین و دانشجویان شهرسازی و رشته های مرتبط باشد.

از ویژگی های منحصر به  فرد این کتاب می توان به 
1ـ بهره گیری از الیه های اطالعاتی متعدد در مثال های ترکیبی، 2ـ مرور تمامی کاربرد های GIS در زمینه دانش شهرسازی و برنامه ریزی شهری، منطبق بر 
کارکردهای کنونی نرم افزار در حوزه های حرفه ای و دانشگاهی، 3ـ راهنمای  فارسی نصب نرم افزار و 4ـ  طرح 86 مثال کاربردی و 59 نکته  کلیدی همراه با آموزش 
تصویری و گام به گام برای تمامی مثال ها، اشاره  کرد. مخاطبین کتاب با صرف حوصله و تمرکز الزم و انجام تمرینات مورد نظر و توجه به نکات تکمیلی، موفق 

به بهره گیری از نرم افزار در انجام پروژه های مختلف شهری و تسلط کافی به امکانات نرم افزار خواهند شد.

DVD همراه با کتاب شامل اطالعات تکمیلی زیر می باشد: 
ـ نرم افزار Arc GIS نسخه های 10.2 و 10.3

ـ الیه های اطالعاتی GIS مورد استفاده در مثال های کتاب
ـ دستورالعمل اجرایی طرح های توسعه شهری و فراشهری

ـ قالب پایگاه داده های مکانی )شورای عالی شهرسازی و معماری(
Google Earth ـ نرم افزار

ـ فونت های فارسی استاندارد
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بـا  اخيـر  سـال هاي  در  فضايـي  برنامه ريـزي 
پيچيدگي هـاي بسـياري روبـرو شـده اسـت كه 
بـه تبـع آن، نـرم افزارهـاي تحليلـي مكاني در 
راسـتاي كاهش اين پيچيدگي ها رو به گسـترش 
مي باشـد. در ايـن زمينه، نرم افـزار ArcGIS يكي 
از پركاربردتريـن نـرم افزارهـا به شـمار مي رود. 
تحليل هـاي كليدي و گسـترده ايـن نرم افزار در 
برنامه ريـزي فضايـي به ويـژه در حـوزه مطالعات 
 ArcGIS شـهري موجب شـده اسـت تا نرم افـزار
به عنوان يكـي از ابزارهاي اصلـي در برنامه ريزي 
شـهري و منطقه اي مخصوصـاً در تهيه طرح هاي 

توسـعه و عمران شـهري به شـمار رود. 
در ايـن كتـاب عـاوه بـر مـرور مبانـی نظـری 
شـبكه«  »تحليـل  »مكان يابـی«،  خصـوص  در 
فصل هـای  قالـب  در  شـهری«  »تراكم هـای  و 
جداگانـه، سـه موضـوع ياد شـده به صـورت گام 
بـه گام با حـل مثال تصويری تشـريح شـده اند. 
در بيـان محتـوای موضوعی، سـعی بر آن شـده 
اسـت كه ابتدا مبانـی نظری آن در حـد نياز برای 
انجام يـک تحليل مكانـی – توصيفی گـردآوری 
شـود و سـپس بر اسـاس بانک اطاعاتی منطبق 
بـا واقعيت، تحليـل مورد نظـر در نرم افـزار اجرا 

شـده و نتيجـه آن نيز تفسـير گردد.

DVD همراه كتاب شامل اطاعات زير است: 
حـل  بـرای  نيـاز  مـورد  تمرينـی  اليه هـای  ـ 
مثال هـا در سـه بخـش »مكان يابـی«، »تحليـل 

شـهری« »تراكم هـای  و  شـبكه« 
ArcGIS  كـه راهنمای نصب آن  ـ نرم افـزار 10.4.1

در آخر كتاب درج شـده است.
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