
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

طبقه عارضه : آبفا شبکه جمع آوری و انتقال  خط انتقال فاضالبنام فارسی عارضه : 

 فاضالب

.. 

 WE : کد طبقه 33666 کد عارضه : Sewage_trans_lineنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا خطیعارضه: نوع 

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

 خط لوله های فاضالب تعریف عارضه : 

 

 Sewage_trans_lineنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل  
گزینه های 

 مجاز
 واحد نوع

ابتدازانو  X  موقعیت  X position of the 

knee 

    

 Y position of the زانو  ابتدا Y  موقعیت

knee 

    

 Position X اتصال انتها X  موقعیت

connection end 

    

 Position Y اتصال انتها Y  موقعیت

connection end 

    

 inch Diameter/(mm) قطر  خط انتقال

transmission line 

(mm) / inch 

    

 Pipe wall thickness (mm) ضخامت جدار لوله

(mm) 

    

     Sex tube جنس لوله
 Intubation depth (mm)عمق لوله گذاری

(mm) 

    

 Land cover on the پوشش سطح زمین روی لوله

tube 

    

     Effective Date تاریخ اجرا

 /PN)  فشار کار در ابتدای لوله

atm) 

Working pressure 

at the start of the 

pipe (PN / atm) 

    

 /PN) فشار کار  در انتهای لوله

atm) 

Working pressure 

in the pipe (PN / 

atm) 

    

     Pipe manufacturer کارخانه سازنده لوله

 Contractor or host نام پیمانکار یا مجری

name 

    

 

 توضیحات:

 

 

 

 

     



 

 

 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 .................... نام فارسی عارضه : 

.. 

 WE کد طبقه : ........... کد عارضه : نام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: 

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

 تعریف عارضه : 

 

 نام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 ثبت در نام فیلد عنوان

 gisشیپ فایل  
گزینه های 

 مجاز
 واحد نوع

لوله مفید عمر  The useful life of the 
pipe 

    

لوله خارجی/داخلی حفاظت  Internal protection / 
tube 

    

فاضالب انتقال دبی میزان   lit/sec The discharge of 
sewage transfer lit / 
sec 

    

تجهیز کد  (PM ) Equipment code (PM)     
شیرآالت حوضچه موقعیت  X Gates ponds position 

X 

    

شیرآالت حوضچه موقعیت  Y Gates ponds position 
Y 

    

برداری بهره تاریخ  Join operation     
طرح مجری  executor of plan     
     Consultant مشاور
     Address آدرس

 


