
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

 ه: آبفا ، منابع تامین آبطبقه عارض آبگیرنام فارسی عارضه : 

 WR کد طبقه : 06616 کد عارضه : Pondنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا سطحینوع عارضه: 

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

وله لمحل تامین آب خام ورودی تصفیه خانه ها که آب را از یک رودخانه یا کانال پایین دست سد دریافت و به تصفیه خانه از طریق یک کانال یا تعریف عارضه : 

 ارسال می کند .

 Pondنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text(30) نام شهرستان

  Town  Text(30) نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) آبگیر شماره / کد

  Billding_Date  date تاریخ احداث

 متر Height_River_Pond  Numeric (Real) عرض رودخانه در محل آبگیر

 متر Height_Dam_Pond  Numeric (Real) ارتفاع بند در محل آبگیر

 لیتر بر ثانیه Text غیره-اوجی-ذوزنقه ای Clause شکل بند

 متر Width_Intake_Valves  Numeric (Real) عرض دریچه آبگیر

 متر Height_Intake_Channel  Numeric (Real) ارتفاع کانال آبگیر

 متر Control_Valve  Numeric (Real) عرض دریچه کنترل

 متر Height_Conrtol_Valve  Numeric (Real) ارتفاع دریچه کنترل

  Text غیره-سنگ و سیمان-بتنی Pond_Construction_Material جنس مصالح آبگیر

  Text کانال-لوله Transfer_Raw_Water_Channel نحوه انتقال آب خام به کانال

  Pond_Managment_Valve  Text نحوه اداره آبگیر

 لیتر بر ثانیه Rate_Minimum_Output  Numeric (Real) دبی حداقل خروجی

 لیتر بر ثانیه Average_DisTextge_Output  Numeric (Real) دبی متوسط خروجی

-شیمیایی-باکتریولوژی River_Water_Quality کیفیت آب رودخانه

 غیره-فیزیکی

Numeric (Real) لیتر بر ثانیه 

  Wristband  Text مشخصات بند

 متر Elevations_River_Basins  Numeric (Real) رقوم ارتفاعی آبگیر رودخانه

-دیوارکشی آجری-نرده کشی Method_Fance_Pond نحوه حصارکشی محل آبگیر

-سیم خاردار-بلوک سیمانی

 غیره

Text  

نوع جاده دسترسی به محل 

 آبگیر

Type_Access_Road_Pond سنگی-خاکی-شنی-آسفالتی-

 غیره-زمین کشاورزی

Text  

عرض جاده دسترسی به محل 

 آبگیر

Width_Access_Road_Pond  Numeric (Real) متر 

  Join_Operation  Date تاریخ بهره برداری

  Model_Rubbish  Text مدل آشغالگیر

  Specification_Rubbish  Text مشخصات آشغالگیر



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبقه عارضه: آبفا ، منابع تامین آب نام فارسی عارضه : آبگیر

 WR کد طبقه : 06616 کد عارضه : PONDنام التین عارضه :     

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: سطحی

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

وله لمحل تامین آب خام ورودی تصفیه خانه ها که آب را از یک رودخانه یا کانال پایین دست سد دریافت و به تصفیه خانه از طریق یک کانال یا تعریف عارضه : 

 ارسال می کند .

 PONDنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  Text اتوماتیک-دستی Control_Valve_Specification مشخصات دریچه کنترل

  Manufacturer_Accessories  Text کارخانه سازنده لوازم

  Join_Installation_Valve  Date تاریخ نصب دریچه ها

  Installation_Gearbox  Date تاریخ نصب جعبه دنده

  Code_Pump  Numeric (Real) پمپکد 

  Code_Chlorination_Station  Numeric (Real) کد ایستگاه کلرزنی

 لیتر بر ثانیه Pond_Capacity  Numeric (Real) ظرفیت آبگیر

 توضیحات :

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


