
 ArcMAPتهیه نقشه در محیط 
 دکتر عبدالرضا صالیح مقدم

 : توجه فرمایید
که در   ArcMAPممکن است در مطالعه این جزوه نیاز باشد تا با مباحث عمویم آشنایی با 

ح داده شد، آشنایی داشته باشید  جلسه دو و سوم شر



 چگونه نقشه عمومی منطقه را بسازیم

 تهیه نقشه عمویم منطقه از دو طریق میرس است•
این روش نیازمند  ArcMAPرسم نقشه با استفاده از ویراستار نقشه –

آشنایی زیاد با نقشه کشر و رصف وقت بسیار است و اصوال به 
 دانشجویان علوم پزشیک توصیه نیم شود

اخذ نقشه از مراجع رسیم کشور که به راحتی و حتی رایگان ممکن –
نت یا  است از پارک های فناوری یا سازمان برنامه ریزی استان یا اینتی

سازمان نقشه برداری کشوری بدست بیاید که دارای دقت زیاد و 
 شکیل است

  Shape Fileبرای وارد کردن این نقشه ها که معموال در فایل های –
 :ارائه یم شود باید از مستر زیر فایل را بارگذاری کرد

– File > Add Data > Add Data…  



 چگونه داده های تحقیق خود را نقشه کنیم؟

، محقق باید • در پژوهش های میدایی
ح داده  مطابق اسلویی که قبال شر

شدند داده های زمیتی مکان مرجع 
ه کند . خود را در یک فایل ذختر

معموال دانشجویان علوم پزشیک از نرم 
برای این منظور  MS.Excelافزار 

 .استفاده یم کنند

وارد  ArcMAPفایل فوق در محیط •
برای این منظور یا از دگمه        . یم شود

در منو یم توان استفاده کرد یا از مستر 
 :زیر به پنجره ورود فایل یم رسیم

• File > Add XY Data … 

 



 Shape Fileانتخاب 

  Add Dataدر پنجره •
 شیپ فایل انتخاب یم شود

 



 Excelاضافه کردن لوکیشن نقاط با 



X 

Y 

(  شرق) Xفایل اکسل را معرفی کنید و فیلد 
 را نشان دهید( غرب) Yو 



ممکن است نقشه مشاهده شود اما کامل  
 نیست  

ممکن است محقق چند فایل را در •

سامانه بارگذاری کرده باشد هر فایل به 

صورت یک الیه در سامانه نامیده یم 

 شود

اگر به جدول محتوا توجه کنید ترتیب •

 این الیه ها نشان داده یم شود

رویی  Iran_Outlineدر مثال روبرو •

زیرین ترین الیه  Iran_placesترین و 

 ها هستند



ممکن است نقشه به نحو مطلوبی دیده  
 نشود

ی جز • ی همانطور که مشاهده یم فرمایید در نقشه روبرو هیچ چتر
حدود ایران مشاهده نیم شود و این بدیه است زیرا الیه 

Iran_Outline روی بقیه الیه ها است 

 :برای رفع این مشکل دو راهکار میرس است•
 & Dragالیه ها به ترتیب مورد نیاز به زیر آورده شود که این کار با روش –

Drop انجام یم شود 

 الیه های رویی شفاف بشوند تا الیه های زیرین آنها قابل رویت بشود–

 
 

 



 نحوه شفاف یا رنگ کردن الیه ها

با کلیک راست روی الیه یم توان از مستر زیر مشخصات ظاهری الیه را •
 :تغیتر داد

• Properties > (Tab) Symbology 

پس از باز شدن پنجره سمبل سازی، در سمت چپ پنجره گزینه های نمایش یا 
Show  دیده یم شوند در گروهFeatures گزینه ،Single Symbol 

 .بصورت پیش فرض دیده یم شود

به راحتی یم توان رنگ  Symbolدر زیر مجموعه این نمایش با کلیک روی گزینه 
 الیه را عوض کرد یا آنرا شفاف نمود

ی فضا یم توانید قطر و رنگ خطوط   Outline width – Outline)در همیر
Color )ی کنید  را هم تعییر



 سمبل سازی

 کلیک
 کلیک

ظاهر یم شوند برای تنظیمات  Layer Propertiesپنجره  Propertiesپس از کلیک راست روی یک الیه و انتخاب 
 .انتخاب گردد Tab Symbologyرنگ نقشه باید زبانه یا 

گزینه پیش   Featuresقابل توجه اند، در این گزینه ها  Showدر زبانه سمبل سازی، در سمت چپ، گزینه های 
 :  فرض است که  ساده ترین رنگ بندی را طبق طرح زیر ارائه یم دهد





Symbology 

دیده یم شود که هر   Showدر گوشه سمت چپ گزینه های  Symbologyدر زبانه 
 :کدام تنظیمات نقشه را تغیتر یم دهد گزینه ها به ترتیب زیر هستند



Single Simbol 

 :در این گزینه هیچ طبقه بندی وجود ندارد
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
ز و مرز سیاه باشد  الیه استان ها با بدنه ست 



Categories 

د Valuesدر این گزینه رنگ بندی بر اساس مقادیر یا   :صورت یم گتر
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
 الیه استان ها بر اساس نام رنگ بندی شده باشند



Unique Values 

ز نقشه ای، پس از انتخاب گزینه  پنجره فوق ظاهر یم شود تا   Unique Valuesبرای رسیدن به چنیر
 دلخواه را انتخاب کرده و گزینه 

ی
د، رمپ رنگ کاربر فیلدی که رنگ بندی بر اساس آن باید صورت گتر

Add All Values   و در نهایتOk را کلیک کند 



Graduated Colors<Quantities 

د Valuesاز مقادیر یا گروه هایی در این گزینه رنگ بندی بر اساس   فرض کنید مقادیر مورد نیاز بر . صورت یم گتر
اساس سن افراد باشد در این صورت صدها مقدار داریم که نقشه آن بسیار پیچیده و نا مفهوم یم شود در این 

ز را خودکار به چند گروه سنز تقسیم یم شود  :روش سامانه این سنیر
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
 الیه استان ها بر اساس گروه جمعینر رنگ بندی شده باشند



Graduated Symbols<Quantities 

 آنها بیانگر  Graduated Colorsمانند  Quantitiesدر این گزینه از 
ی

است اما بجای رنگ دایره هایی که بزرگ
 مقادیر است نمایش داده یم شود برای این منظور باید از گزینه 

ی
 Graduatedبجای  Graduated Symbolبزرگ

Colors  که در زیر آن قرار دارد استفاده کرد: 
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
 الیه استان ها بر اساس گروه جمعینر دایره بزرگ و کوچک دارد و رنگ زمینه ارزش ندارد



Graduated Colors-Symbols 

ز نقشه ای، پس از انتخاب گزینه  پنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر  Graduated Colorsبرای رسیدن به چنیر
د، در صورت نیاز فیلدی برای رسشکن کردن مقادیر  مثال )فیلدی که رنگ بندی بر اساس آن باید صورت گتر

 دلخواه و تعداد گروههای تقسیم بندی ( تعداد در مساحت
ی

را انتخاب کرده و در نهایت  (Classes)رمپ رنگ
Ok را کلیک کند 



Charts 

 :در این گزینه بجای رنگ بندی از نمودار بجای رنگ استفاده یم شود
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
 الیه استان ها بر اساس نسبت زن و مرد نمودار دایره کشیده شده باشند



Pie 

ز نقشه ای، پس از انتخاب گزینه  پنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر فیلدی که Chartsبرای رسیدن به چنیر
 را کلیک کند Okنمودار بر اساس آن باید رسم شود را انتخاب کرده و در نهایت 



Multiple Attribute 

 آنها بیانگر مقادیر است استفاده یم شود
ی

 :در این گزینه هم از رنگ بندی و هم از دایره هایی که بزرگ
 نقشه ایران اگر بدنه الیه باالیی شفاف و مرزهای قرمز باشد 

 و 
 دایره نشان دهنده جمعیت مردان کشیده شده باشند

ی
 الیه استان ها بر اساس تعداد خانوار است و بزرگ



Quantoty by Category 

ز نقشه ای، پس از انتخاب گزینه پنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر فیلدهایی که نمودار بر  برای رسیدن به چنیر
 را کلیک کند Okاساس آن باید رسم شود را انتخاب کرده و در نهایت 

 در نهایت قویا توصیه یم شود از نقشه های شلوغ با حجم زیاد اطالعات اجتباب شود



From Data View to Layout View 

با تغیتر رنگ یا •
خذف رنگ و یا با 

ی بردن الیه  –باال  پاییر
ها کاربر یم تواند 

نقشه مدنظر خود را 
 تهیه کند

این نقشه در حالت •
نمایش داده ها یا 

Data View  بوده
است برای ارائه 

نقشه باید به حالت 
نمایش چیدمان یا 

Layout View 
 رفت

Data View Layout View 



 نمایش چیدمانی
، نقشه در  • در نمایش چیدمایی

قاب صفحه ای که کاربر در 
تنظیمات ورق برای نرم افزار 

ی کرده است، نمایش داده یم  تعییر
 شود

 Layoutدر نمایش چیدمایی منو •
ی نشد  ی فعال یم شود اگر چنیر نتر

  Custom Toolbarباید از گزینه 
 آنرا فعال کرد

برای تغیتر این تنظیمات باید از •
مستر زیر به تنظیمات صفحه 

 :مراجعه کرد ArcMAPچاپ 

• File > Page and Print 
Setup… 



 اضافه کردن ملحقات نقشه

ملحقات نقشه شامل جهت شمال، مقیاس، راهنمای عوارض، •
یس هستند Insertعنوان در منوی   از منوی اصیل قابل دستی

ند، در این • ملحقات نقشه الزم است تا مورد اصالح قرار گتر
ایط پس از وارد کردن ملحقات، با کلیک راست روی آن  شر

 های آنها اصالح یم شود مثال مقیاس از مایل 
ی

موضوعات، ویژگ
 به کیلومتی اصالح یم شود

اگر کاربر مایل است بخشر از نقشه، بزرگ شود و در مرکز مورد •
د، یم تواند از ابزارک های منوی  استفاده    Layoutتوجه قرار گتر

ی یم تواند با کوچک کردن مقیاس نقشه در   Mapکند همچنیر
Scaleتصویر بزرگ تری از نقشه بدست آورد ، 



Layout View 



 چند نقشه در یک فضا

برای رسم چند نقشه در یک فضا باید در جدول محتوا چند •
 پیست میرس است –الیه تهیه کرد که معموال این کار با کتی 

برای تهیه چند الیه و چند چیدمان، باید روی نقشه کلیک •
(  پیست)راست کرده و آنرا کتی کرده و روی صفحه آنرا الصاق 

کرد سپس یم توان هر نقشه را بطور مجزا ویراش کرده و در یک 
 صفحه الیه های متفاویی را به نمایش گذاشت

مزیت این روش در این است که در صوریی که نقشه بر الیه •
د و  جدید متمرکز شود، اصالح بطور خودکار صورت یم گتر

سهولت کار برای کاربر دو چندان است و از طرفی همه نقشه ها 
 شبیه هم و استاندارد خواهد بود

 



تهیه چهار الیه و چهار چیدمان در یک  
 صفحه



 خروجی نقشه

وقتی از نقشه اطمینان حاصل شد، برای تبدیل آن به فرمت •
در منوی  Map Exportیم توان گزینه  JPG.استانداردی مثل 

 فایل را انتخاب شود

 :باید به نکات زیر توجه داشت Export Mapدر پنجره •

ه فایل–  آدرس ذختر

 نیست JPGنوع فایل که بار اول پیش فرض آن –

نفطه دراینچ  300که بطور پیش فرض   (Resolution)وضوح فایل –
 کاهش داد  100است برای رصفه جویی در فضا یم توان آنرا به 

 در اختیار کاربر است Formatتنظیمات بیشتی در زبانه •

 



پنجره  
Export 
Map 



 تماس با ما

 ۵03 واحد – 1 پالک – الشهدا سید کوچه – همت از باالتر – خیابان ولیعرص –تهران : آدرس•

 88206716 – 88209492 :تلفن•

 02188209492 :فکس•

 09208209492 :موبایل•

 09208209492 :واتس اپ•

 medicinnanet@ :اینستاگرام•

 info@Medicinna.net :ایمیل•

دولتی علوم پزشیک پورسینا  ونیک دانشرسای غتر  Avicenna))مدیسینا یک پایگاه دانشگایه برای آموزش، پژوهش و خدمات سالمت و بستی الکتی
Mediversity در این پایگاه دوره های آموزیسر تکمییل و مهاریی علوم پزشیک شامل کنفرانس ها، کارگاه ها، دوره های کوتاه مدت و برنامه های . است

.  دمنتورشیپ برای تخصص ها و حوزه های مختلف علوم پزشیک ارائه یم شود و تحقیقات سالمت با همکاری دانشمندان نامور پزشیک به انجام یم رس
ی را با مدل یک بیمارستان مجازی جامع ارائه یم ل و تله مدیسیر ی ی مدیسینا، ارائه خدمات پزشیک از جمله خدمات آنالین، خدمات در متی .  دکن  همچنیر

مدیسینا توسط  . هدف ما ارتقاء مهارت های تخصیص و به روز کردن دانش و عملکرد حرفه ای دانش آموختگان برای ارتقاء خدمات سالمت است
ی الملیل حمایت یم شود و به گروه های کارآفریتی و نوآوری متعددی متصل است  از اساتید شناخته شده بیر

ی
 .گروه بزرگ

 /https://medicinna.net:  کلیک کنید و با ما در تماس باشید

tel:+982188209492
tel:+982188207616
tel:+982188209492
tel:+989208209492
tel:+989208209492
https://instagram.com/medicinnanet
https://instagram.com/medicinnanet
mailto:info@Medicinna.net
https://medicinna.net/

