
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

بهداشت و ه: آبفا ، طبقه عارض تصفیه خانه فاضالبنام فارسی عارضه : 

 گند زدایی

 کد عارضه : Sewage Purification Stationنام التین عارضه : 

60303 

 کد طبقه :

WF 

 نوع فایل : آبفا سطحیعارضه: نوع 

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

 یزات مختلف که به منظور تصفیه فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد.محدوده ای شامل ساختمانها، حوضچه ها وتجهتعریف عارضه : 

  Sewage Purification Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل 

 واحد نوع گزینه های مجاز

Row Row  Numeric(S ردیف
hort) 

 

  Code Code  Text(50) کد

خانه تصفیه نام  The plant name TPlaNam  Text(50)  

احداث تاریخ  Building history BuilHist  Date  

 ظرفیت

 اسمی

Capacity  
Capacity 

 Numeric(
Double) 

 متر مکعب

 بر ثانیه

 نوع

فاضالب خانه تصفیه  

Type of wastewater 
treatment plant 

 
Ty WaTrPl 

لجن فعال/الگون هوادهی 

 برکه تثبیت

 
Text(50) 

 

نوع و مشخصات  

ورودی فاضالب  

Specifications and 
wastewater 

 
SpeAWas 

  Text(50) شهری /صنعتی

حال در ظرفیت  

برداری بهره  

Capacity in 
operation 

 
CapInOpe 

 Text(50) متر مکعب 

ر ثانیهب  

 ظرفیت

 نهایی

The ultimate 
capacity 

 
TheUlCa 

 Text(50) متر مکعب 

ثانیه بر  

دریا سطح از ارتفاع  Above sea level AbSeLe  Numeric(
Double) 

 متر

خانه تصفیه طراح  Star treatment StTreatm  Text(50)  

اتمام تاریخ  

 طراحی

Design Completion 
Date 

 
DesCoDa 

 Date  

 توضیحات :

 

 

 

 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 بهداشت و گند زداییطبقه عارضه: آبفا ،  تصفیه خانه فاضالبنام فارسی عارضه : 

 WF کد طبقه : 60303 کد عارضه : Sewage Purification Stationنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا سطحینوع عارضه: 

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

 قرار می گیرد.محدوده ای شامل ساختمانها، حوضچه ها وتجهیزات مختلف که به منظور تصفیه فاضالب مورد استفاده تعریف عارضه : 

  Sewage Purification Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل 

گزینه های 

 مجاز
 واحد نوع

طرح مجری نام  Name of project NamProj  Text(50)  

برداری بهره تاریخ  Join operation JoinOper  Date  

ای دوره بازسازی تاریخ  Join the 
restructuring 

period 

JoinResPe  Date  

پرسنل تعداد  Number of Staff NumbSta  Numeric(Short)  

خانه تصفیه کل مساحت  The total area 
plant 

ThToArPl  Numeric(Double)  

 تصفیه ساختمانی مساحت

 خانه

Plant construction 
area 

PlaConAr  Numeric(Double)  

 تصفیه پوشش تحت شبکه

 خانه

Network coverage 
refinery 

NetCovRef  Text(50)  

 فاضالب نوع و مشخصات

 خروجی

Specifications and 
effluent 

SpeciEffl  Text(50)  

کنترل سیستم  Control System ConSys  Text(50)  

ورودی شیرهای تعداد  The number of 
input valves 

TNuInpVal  Numeric(Short)  

 تاسیسات مشخصات

خانه تصفیه مکانیکی  

Profile mechanical 
treatment 

PrMecTre  Text(50)  

برق اشتراک خرید تاریخ  Date of purchase 
power 

DatePuPo  Date  

 توضیحات 

 
 

 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 بهداشت و گند زداییطبقه عارضه: آبفا ،  تصفیه خانه فاضالبنام فارسی عارضه : 

 کد طبقه : 60303 کد عارضه : Sewage Purification Stationنام التین عارضه : 

WF 

 نوع فایل : آبفا سطحینوع عارضه: 

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

 محدوده ای شامل ساختمانها، حوضچه ها وتجهیزات مختلف که به منظور تصفیه فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد.تعریف عارضه : 

  Sewage Purification Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل  
گزینه های 

 مجاز
 واحد نوع

 Electric power قدرت برق قراردادی

contract 

ElePowCon  Numeric(Double  

  No power sharing NoPowSha  Numeric(Double) شماره اشتراک برق

 As electricity عنوان تعرفه برق

tariffs 

AsEleTar  Text(50)  

  Factor Meters FacMet  Numeric(Double) ضریب کنتور

 ولت Voltage delivered VoltDeli  Numeric(Double) ولتاژ تحویلی

  Type switchboard TypSwit  Text(50) نوع تابلو برق

  Electric model ElecMod  Text(50) مدل الکتروموتور

مدل دیزل ژنراتور نصب 

 شده

Diesel models 

installed 

DieModIns  Text(50)  

  Power generator PowerGen  Numeric(Double) قدرت ژنراتور

  Profile Generator ProfiGen  Numeric(Double) مشخصات ژنراتور

  RPM   RPM  Numeric(Double) دور موتور

  How cooling HowCoo  Text(50) نحوه خنک کاری
 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 مدیریتمعاونت برنامه ریزی و بهبود 

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 بهداشت و گند زداییطبقه عارضه: آبفا ،  تصفیه خانه فاضالبنام فارسی عارضه : 

 کد طبقه : 60303 کد عارضه : Sewage Purification Stationنام التین عارضه : 

WF 

 نوع فایل : آبفا سطحینوع عارضه: 

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

 محدوده ای شامل ساختمانها، حوضچه ها وتجهیزات مختلف که به منظور تصفیه فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد.تعریف عارضه : 

  Sewage Purification Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل 

های گزینه 

 مجاز

 واحد نوع

دهی هوا نوع  Aeration type AeraTyp  Text(50)  

آشغالگیر نوع  Type Shghalgyr TypeShgh  Text(50)  

 و هوادهی های حوضچه عرض

 اختالط

The ponds aerated 

and mixing 

ThPoAeMi  Numeric(Double) متر 

 و هوادهی های حوضچه طول

 اختالط

During aeration 

and mixing tanks 

DuAeMiTa  Numeric(Double) متر 

 و هوادهی های حوضچه ارتفاع

 اختالط

Height pond 

aeration and 

mixing 

HePoAeMi  Numeric(Double) متر 

نشینی ته های حوضچه عرض  The settling basins TheSetBas  Numeric(Double) متر 

نشینی ته های حوضچه طول  During the settling 

basins 

DurSetBas  Numeric(Double) متر 

نشینی ته های حوضچه ارتفاع  Height 

sedimentation 

ponds 

HeiSedPo  Numeric(Double) متر 

  Contractor Contractor  Text(50) پیمانکار

  Consulting Consulting  Text(50) مشاور

  Executive Executive  Text(50) مجری

      

 توضیحات :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


