
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

 ه: آبفا ، منابع تامین آبطبقه عارض کانال آب خامنام فارسی عارضه : 

 WW کد طبقه : 01116 کد عارضه : Channel raw waterنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا خطینوع عارضه: 

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

 راه آب مصنوعی ، مورد استفاده جهت آبرسانی و یا آبیاری زمین های زراعی ، این عارضه ، عارضه ای مصنوعی بوده و دارای شکل منظم هندسیتعریف عارضه : 

 می باشد .

 Channel_Raw_Waterنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) کانال شماره / کد

  Date_Installation  Date احداث سال

  Text نیم دایره-ذوزنقه-مستطیل Shape_Section_Channel شکل مقطع کانال

  Text یسیمان-خاکی-مسلح-بتنی Building_Materials_Channel مصالح کانالجنس 

 درصد Slope_Channel_Bottom  Numeric (Real) شیب کف کانال

  Text سرباز-سرپوشیده Channel_Type نوع کانال

 متر Water_Depth  Numeric (Real) عمق آب

 درصد Average_Slope_Channel  Numeric (Real) شیب متوسط کانال

 مترمکعب بر ثانیه Channel_Capacity  Numeric (Real) ظرفیت کانال

 مترمکعب بر ثانیه Discharge_Channel  Numeric (Real) دبی عبوری کانال

 مترمربع Channel_Cross_Sectional_ Area  Numeric (Real) مساحت مقطع کانال

 متر Privacy_Size_Channel  Numeric (Real) اندازه حریم کانال

  Date_Last_Dredging  Date تاریخ آخرین الیروبی

  Text ندارد-دارد Protective_Coatings روکش حفاظتی

 متر Free_Height  Numeric (Real)  ارتفاع آزاد

  Contractor_Operator  Text پیمانکار یا مجری

  Effective_Date  Date تاریخ اجراء

 سال Channel_Life  Date عمر کانال

 : اتتوضیح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبقه عارضه: آبفا ، مخزن نام فارسی عارضه : مخزن آب زمینی

 WM کد طبقه : 01616 کد عارضه : Ground Water Tankنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: سطحی

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

خته می تعریف عارضه : سازه ای است که جهت ذخیره و نگه داری آب در سطح یا زیر زمین جاسازی شده است که معموالً از جنس بتن و یا گاهی سنگ سا

 شود .

 Ground-Water-Tankنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) شماره / کد مخزن

-متعادل کننده فشار–ذخیره ای  Operation عملکرد

 فشارشکن

Text  

  Text غیره-فلزی-بتنی Genus جنس

 مترمکعب Capacity  Numeric (Real) ظرفیت

 متر Maximum_Height_Water  Numeric (Real) حداکثر ارتفاع آب

 متر Reservoir_Floor_Level  Numeric (Real) رقوم کف مخزن

 متر Height_Inlet_Pipe  Numeric (Real) ارتفاع لوله ورودی

 میلی متر Diameter_Inlet_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله ورودی

 میلی متر Diameter_Outlet_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله خروجی

 میلی متر Diameter_Overflow_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله سرریز

  Join_Operation  Date تاریخ بهره برداری

T.W.L.R.W   Numeric (Real) متر 

 عدد Number_Compartment  Numeric (Real) تعداد کمپارتمان

  Code_Chlorination_Station  Numeric (Real) کد ایستگاه کلرزنی

  Code_Pumps  Numeric (Real) کد پمپ

 سال Shelf_Life  Date عمر مفید

  Location_Water_Supply  Text محل تامین آب

  Text عدم بهره برداری-در حال بهره برداری Condition وضعیت

  Due_Lack_Exploitation  Text علت عدم بهره برداری

 توضیحات :

 

 

 

 

 
 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبقه عارضه: آبفا ، مخزن نام فارسی عارضه : مخزن آب هوایی

 WM کد طبقه : 01616 کد عارضه : Air Water Tankنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا نقطه اینوع عارضه: 

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

و یا تعدیل نوسانات فشار شبکه استفاده جهت ذخیره و نگه داری آب معموالً استوانه ای که بر روی پایه بلندی قرار داشته و تعریف عارضه : سازه ای است که 

 .می شود 

 Air-Water-Tankنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) شماره / کد مخزن

-متعادل کننده فشار–ذخیره ای  Operation عملکرد

 فشارشکن

Text  

  Text غیره-فلزی-بتنی Genus جنس

 مترمکعب Capacity  Numeric (Real) ظرفیت

 متر Maximum_Height_Water  Numeric (Real) حداکثر ارتفاع آب

 متر Reservoir_Floor_Level  Numeric (Real) رقوم کف مخزن

 متر Height_Inlet_Pipe  Numeric (Real) ارتفاع لوله ورودی

 میلی متر Diameter_Inlet_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله ورودی

 میلی متر Diameter_Outlet_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله خروجی

 میلی متر Diameter_Overflow_Pipe  Numeric (Real) قطر لوله سرریز

  Join_Operation  Date تاریخ بهره برداری

T.W.L.R.W   Numeric (Real) متر 

 عدد Number_Compartment  Numeric (Real) تعداد کمپارتمان

  Code_Chlorination_Station  Numeric (Real) کد ایستگاه کلرزنی

  Code_Pumps  Numeric (Real) کد پمپ

 سال Shelf_Life  Date عمر مفید

  Location_Water_Supply  Text محل تامین آب

  Text عدم بهره برداری-در حال بهره برداری Condition وضعیت

  Due_Lack_Exploitation  Text علت عدم بهره برداری

 توضیحات :

 

 

 

 

 
 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبقه عارضه: آبفا ، مخزن : مخزن ضربه گیر نام فارسی عارضه

 WM کد طبقه : 01626 کد عارضه : Striker Tankنام التین عارضه : 

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: نقطه ای

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

ناگهانی پمپاژ آب و یا باز و بسته کردن ناگهانی شیر فلکه ها ایجاد می  مخزنی است که جهت کنترل ضربه قوچ حاصل از برگشت آب بر اثر قطعتعریف عارضه : 

 گردد .

 Striker-Tankنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) شماره / کد مخزن

 مترمکعب Volum  Numeric (Real) حجم

  Text غیره-فلزی-فایبر گالس Genus جنس

 عدد Number_Compartment  Numeric (Real) تعداد کمپارتمان

 اتمسفر Work_Pressure  Numeric (Real) فشار کار

 میلی متر Diameter_Flange  Numeric (Real) قطر فلنج

  Text بلوئر-کمپرسور Compressed_Air_Supply نحوه تامین هوای فشرده

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 جاده و راه آهنطبقه عارضه:  نام فارسی عارضه : جاده آسفالته

 TA کد طبقه : 13626 کد عارضه : Asphalt Roadنام التین عارضه : 

 نوع فایل : مسطحاتی نوع عارضه: خطی

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

 . مشخصات هندسی راه و روسازی آسفالته استمسیر عبور و مرور وسائط نقلیه موتوری در مناطق خارج شهر که دارای تعریف عارضه : 

 Asphalt_Roadنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) جاده شماره / کد

  Street_Name  Text نام خیابان

 متر Across_Street  Numeric (Real) عرض خیابان

  Text بلوار-خیابان فرعی-خیابان اصلی Street_Type نوع خیابان

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


