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 Water_Pipe :نام اصلی عارضه 

     

 

 لوله آب :نام مستعارعارضه

     

 

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

  

 

  

       

 
 FileGeodatabace :فرمت اطالعات

     

        

        

        

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه 
های 

 توصیفی

مقدار پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X_Mid هوسط لول   Xمختصات  float         

5 Y_Mid وسط لوله Yمختصات  float         

6 Z_Mid وسط لوله Zمختصات  float         

7 P_Dia قطر لوله float         

8 P_mat جنس لوله text 03       

9 P_Lenght طول لوله float         

13 PN فشار اسمی لوله float         

11 Rough_Coaf ضریب زبری float         

12 Piping_Dep عمق لوله گذاری float         

10 P_Class کالس لوله text  03       

14 Con_Typ نوع اتصال text 03       

15 Indr_Coat پوشش داخلی text 03       

16 Outdr_Coat پوشش خارجی text 03       

17 Protec_Typ نوع حفاظت text 03       

18 D.O.O تاریخ بهره برداری date         

19 D.O.T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

23 D.O.I تاریخ اجراء date         

21 Manuf کارخانه سازنده لوله text 03       

22 Pipe_LL عمر مفید لوله text 03       

20 Consultant مشاور طراح text 03       

24 Proj_Suprv دستگاه نظارت text 03       

25 Contractor پیمانکار text 03       

26 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان
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 Pool_Water :نام اصلی عارضه

 حوضچه آب :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Length طول float          

8 Width عرض float          

9 Height ارتفاع float          

13 Str_Mat جنس دیواره text 23       

11 Floor_Mat جنس کف text 23       

12 Ind_Coat پوشش داخلی text 23       

10 Gate_Typ نوع دریچه text 23       

14 Const_Date تاریخ ساخت date 8       

15 Opr_Date تاریخ بهره برداری date 8       

16 T.S.D تاریخ تحویل موقت date         

17 PM_V_No.1  کدPM   1شیر شماره text 03       

18 PM_V_No.2  کدPM   2شیر شماره text 03       

19 PM_V_No.0  کدPM  3ه شیر شمار text 03       

23 PM_V_No.4  کدPM   4شیر شماره text 03       

21 PM_V_No.5  کدPM   5شیر شماره text 03       

22 Updated تاریخ بروز رسانی اطالعات date         

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان  
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 Node_water :نام اصلی عارضه

 گره آب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

  
 FileGeodatabace :طالعاتفرمت ا

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Node_type نوع گره text 03       

8 Updated تاريخ بروز رسانی اطالعات date          
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 Valves_Water :نام اصلی عارضه

 شیر آالت آب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :اتفرمت اطالع  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Act_Typ نوع عملگر text 03       

8 PN کالس فشاری text 03       

9 Val_Dia قطر شیر float         

13 Val_Mat جنس شیر text 03       

11 Tab_Mat جنس زبانه text 03       

12 Inst_Date تاریخ نصب date          

10 Val_Cir گردش شیر text 03       

14 F_to_F 
فاصله پیشانی تا 

 پیشانی
float   

      

15 Opn_RundNo تعداد کل دور شیر float         

16 Manufctr کارخانه سازنده text 53       

17 Updated 
تاریخ بروز 

 رسانی اطالعات
date   

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 
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 Water_ Treatment :نام اصلی عارضه

 تصفیه خانه آب :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Name نام تصفیه خانه text         

8 Elevation رقوم ارتفاعی float          

9 Adress آدرس text 53       

13 Type نوع تصفیه خانه text 03       

11 Nom_capacity ظرفیت اسمی float  03       

12 Final_capacity ظرفیت نهایی float  03       

10 Opre_Capacity 
ظرفیت در حال بهره 

 برداری
float  03 

      

14 Consultant مشاور طراح text 03       

15 Contractor  پیمانکار text 03       

16 Proj_Suprv دستگاه نظارت text 03       

         date تاریخ ساخت   17

18 D.O.O تاریخ بهره برداری date         

19 D.O.T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

23 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 
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 Pump_Station_Water :نام اصلی عارضه

 ایستگاه پمپاژ آب :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Stn_Name نام ایستگاه text 53       

8 T_Pumps تعداد کل پمپها float          

9 A_Pumps تعدادپمپهای فعال float          

13 B_Pumps تعداد پمپ رزرو float          

11 Pipe_Dis_Dia  قطر لوله رانش پمپ float          

12 Col_Suc_Dia  قطر کلکتور مکش float          

10 Col_Dis_Dia قطر کلکتور رانش float          

14 Val_On/Off  
اد شیرهای قطع تعد

 و وصل
float    

      

15 Check_Val 
تعداد شیرهای 

 یکطرفه
float    

      

16 Opr_Date برداریتاریخ بهره date          

17 Elct_AccNo شماره اشتراک برق text 03       

18 Elect_Vol قدرت برق قراردادی float          

19 Inst_Man نحوه راه اندازی text 03       

23 Trans_Typ نوع ترانس text 03       

21 Trans_Pow قدرت ترانس float          

22 Fence_typ نوع حصار text 03       

20 Address آدرس text 53       

24 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

25 Stn_Cap 
ظرفیت اسمی  

 ایستگاه
float    

      

26 St_Pu_H 
ارتفاع استاتیک 

 پمپاژ
float    

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 
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27 Cont_Dem دیماند قراردادی text 03       

28 Stn_Len طول ایستگاه float          

29 Stn_Wid عرض ایستگاه float          

03 Stn_H ارتفاع ایستگاه float          

01 Fence_L طول حصار float          

02 Fence_W ض حصارعر float          

00 Fence_H ارتفاع حصار float          

04 Fen_cond وضعیت حصار کشی text 03       

05 P_In_Dia 
قطر لوله ورودی 

 ایستگاه
float    

      

06 P_In_Mat 
جنس لوله ورودی 

 ایستگاه
text 03 

      

07 P_Out_Dia 
قطر لوله خروجی 

 ایستگاه
float    

      

08 P_Out_Mat 
جنس لوله خروجی 

 ایستگاه
text 03 

      

09 Pu_Dest مقصد پمپاژ text 03       

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 
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 Chlor_Station :نام اصلی عارضه

 ایستگاه کلر زنی :نام مستعارعارضه

 (Polygon)ضلعی   چند  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Stn_Loc محل ایستگاه text 53       

8 Stn_Typ نوع ایستگاه text 03       

9 Inj_Avg مقدار متوسط تزریق float         

13 Inj_Pow قدرت تزریق float         

11 PM_P_No.1 
پمپ شماره  PMکد 

1 
text 03 

      

12 PM_P_No.2 
پمپ شماره  PMکد 

2 
text 03 

      

10 PM_P_No.0 
پمپ شماره  PMکد 

3 
text 03 

      

14 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date   

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان  
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 Pumps_Water :نام اصلی عارضه

 پمپ آب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد لدنام مستعار فی نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 P_Typ نوع پمپ text 03       

8 P_Model مدل )تیپ( پمپ text 03       

9 P_Output ( آبدهی پمپm
3

/h) float         

13 P_Head  هد پمپ(m) float          

11 Suc_Dia  ( قطر مکشmm) float          

12 Dis_Dia  قطر رانش (mm) float          

10 No_Floors تعداد طبقات float          

14 P_Perfmc )%(راندمان پمپ float          

15 P_Apprx_W 

وزن تقريبی پمپ 

(Kg) 
float    

      

16 P_Lenght 

طول پمپ ) فلنج تا 

 فلنج(
float    

      

17 P_Depth 

عمق نصب پمپ )در 

 چاه(
float    

      

18 D.O.I تاريخ اجراء date         

19 D.O.O یخ بهره برداریتار date         

23 Tem.Sub.D تاریخ تحویل موقت date          

21 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

22 manuf کارخانه سازنده text 03       
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 Water_Pipe_Supply :نام اصلی عارضه

 خطوط انتقال آب :نام مستعارعارضه

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 گزینه های توصیفی واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X_Mid وسط لوله  Xمختصات  float         

5 Y_Mid وسط لوله Yمختصات  float         

6 Z_Mid وسط لوله Zمختصات  float         

7 P_Sup_Nam نام خط انتقال text 53       

8 Origin مبداء text 03       

9 Dest مقصد text 03       

13 Pipe_Dia قطر لوله float         

11 Pipe_Mat جنس لوله text 03       

12 P_Lenght طول لوله float         

10 PN فشار اسمی لوله float         

14 Rough_Coaf ضریب زبری float         

15 Piping_Dep عمق لوله گذاری float         

16 P_Class کالس لوله text  03       

17 Conctr_Typ نوع اتصال text 03       

18 Indr_Coat پوشش داخلی text 03       

19 Outdr_Coat پوشش خارجی text 03       

23 Protec_Typ 
 text 03 نوع حفاظت

  

-الینینگ-حفاظت کاتدی

-فلز فدا شونده-کوتینگ

   سایر با ذکر نام-ندارد

21 D.O.O تاریخ بهره برداری date         

22 D_O_T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

20 D.O.I تاریخ اجراء date         

24 ManuF کارخانه سازنده لوله text 03       

25 Pipe_LL عمر مفید لوله text 03       

26 Consultant مشاور طراح text 03       

27 Proj_Suprv دستگاه نظارت text 03       

28 Contractor  پیمانکار text 03       

29 
Updated 

تاریخ بروز رسانی 
 اطالعات

date    
      

03 No._marker   عالمت )تعداد مارکرfloat         

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 
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گذاری در طول خط 
 (انتقال

01 Acx_cond وضعیت جاده دسترسی text 03   دارد یا ندارد   

02 No_Pool تعداد حوضچه ها float         

00 No_Pu_stn 
تعداد ایستگاه های 

 مسیر خطپمپاژ 
float   

      

04 No_Resvr تعداد مخازن مسیر خط float         

05 No_BF_Val 
تعداد شیرآالت پروانه 

 ای
float   

      

06 No_GV_Val تعداد شیرآالت کشویی float         

07 No_Chk_Val تعداد شیرآالت یکطرفه float         

08 No_Dis_Val تعداد شیرآالت تخلیه float         

07 No_Pro_stn 
تعداد ایستگاه های 

 حفاظت کاتدیک
float   

      

08 Mar_cond 

عالمت )وضعیت مارکر 
گذاری در طول خط 

 (انتقال
text 03 

   دارد یا ندارد  

09 No_PRV_Val 
تعداد شیرآالت 

 فشارشکن
text 8 

      

43 
P_Prot_Len 

طول خط تحت حفاظت 
 کاتدیک

float   
      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان 



 

08 

 Pipe_Branch_Water :نام اصلی عارضه

 انشعاب آب :نام مستعارعارضه

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه 
های 

 توصیفی

مقدار پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone   زونUTM text 13       

4 X_Mid وسط لوله  Xمختصات  float         

5 Y_Mid وسط لوله Yمختصات  float         

6 Z_Mid وسط لوله Zمختصات  float         

7 P_Dia قطر لوله float         

8 P_Mat نس لولهج text 03       

9 P_Lenght طول لوله float         

13 PN فشار اسمی لوله float         

11 Rough_coaf ضریب زبری float         

12 Piping_dep عمق لوله گذاری float         

10 Countr_Typ نوع کنتور text 03       

14 Countr_Dia قطر کنتور float         

15 
C_Manuf 

کارخانه تولید کننده 
 کنتور

text 03 
      

16 P_Class کالس لوله text 03       

17 Con_type نوع اتصال text  03       

18 D.O.O تاریخ بهره برداری date         

19 D.O.T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

23 D.O.I تاریخ اجراء date         

21 Manuf رخانه سازنده لولهکا text 03       

22 Product_LL عمر مفید لوله text 03       

20 Consultant مشاور طراح text 03       

24 Proj_Own دستگاه نظارت text 03       

25 Contractor پیمانکار text 03       

26 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

دستور العمل تهیه نقشه های ازبیلت در شرکت آب و فاضالب استان  
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 Water_Flowmeter :عارضه نام اصلی

 کنتور آب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Countr_Dia قطر کنتور float         

8 Countr_Mec مکانیزم کنتور text 03       

9 Setup_Pos موقعیت نصب text 03       

13 C.O.P کشور سازنده کنتور text 03       

11 Brand مدل یا مارک کنتور text 03       

12 Manuf 
کارخانه سازنده 

 کنتور
text 03 

      

10 D.O.I.I 
تاریخ اولین نصب 

 کنتور
date 8 

      

14 No_Rep_C 
تعداد دفعات تعویض 

 کنتور
float   

      

15 D.O.F.I 
خرین نصب تاریخ آ
 کنتور

date   
      

16 Ser_No_C شماره سلاير کنتور text 03       

17 A.S.S.CO 
نام شرکت خدمات 

 پشتیبانی
text 03 

      

18 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date   

      

19 R_F_Start دبی استارت Text 03       

23 Cuntr_Accu دقت کنتور Text 03       
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ام اصلی ن
 Water _Well :عارضه

نام 
 چاه :مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه 
های 

 توصیفی
 مقدار پیش فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Well_Name  نام چاه text 03       

8 Well_No. شماره چاه text 03       

9 Allw_Flow دبی مجاز float   (lit/s)     

13 P_Height ارتفاع پمپاژ float         

11 D.O.Excv تاریخ حفاری date          

12 D.O.O تاریخ بهره برداری date          

10 Dyn_Lev سطح دینامیک float         

14 Excv_Meth روش حفاری text 03       

15 Swall_L طول لوله جدار float         

16 Swall_Dia ر لوله جدارقط float         

17 Dis_P_Dia قطر لوله رانش float         

18 Dis_P_L طول لوله رانش float         

19 Wbase_Mat جنس سفره text 03       

23 Wroom_Di  ابعاد اتاقک چاه float         

21 WRoom_Mat جنس دیوار اتاقک چاه text 03       

22 fence_Typ صارنوع ح text 03       

20 Axroad_typ نوع جاده دسترسی text 03       

24 gr_Area مساحت زمین float         

25 Updated تاریخ بروز رسانی اطالعات date          

26 OP_Lic_AF دبی پروانه بهره برداری float         

27 Well_Dep عمق چاه float         

28 fence_Len صارطول ح float         
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29 Fence_W عرض حصار float         

03 Femce_H ارتفاع حصار float         

01 Exvc_Co شرکت حفار چاه text 03       

02 Fen_Cond وضعیت حصار کشی text 03       

00 Elec_AccNo شماره اشتراک برق text 03       

04 Contr_Dem دیماند قراردادی text 03       

05 OpLic_No شماره پروانه بهره برداری text 03       

06 OpLic_date تاریخ پروانه بهره برداری date          

07 Pu_Dest مقصد پمپاژ text 03       

08 Cuntr_Cond وضعیت کنتور text 03       

09 X_Pum_Dest   Xمختصات مقصد پمپاژ  float         

43 Y_Pum_Dest Yمختصات مقصد پمپاژ  float         

41 Z_Pum_Dest Zمختصات مقصد پمپاژ float         

42 Trans_Typ نوع ترانس text 03       

40 Pu_Ins_Dep عمق نصب پمپ text 03       

44 Trans_pow قدرت ترانس float         
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 Manhole_Sewage :نام اصلی عارضه

 منهول فاضالب :مستعارعارضهنام 

 Point :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  
 

    

  

 نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
نوع 
 فیلد

 واحد اندازه
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Label شماره آدم رو           

8 Man_type تیپ آدم و           

9 Elevation _Ground 
رقوم زمین 

           طبیعی

13 Elevation _Invert 
رقوم کف 
           فاضالب رو

11 Set_ Rim همسطح با زمین           

12 Sanitary_ Loads بار منهول           

10 Material جنس آدم رو           

14 Section_type نوع مقطع           

15 Diamater 
قطر مقطع دایره 

           ای

16 Rise 
طول مقطع 

          float مستطیلی

17 Span 
عرض مقطع 

          float مستطیلی

18 Depth عمق منهول           

19 Weight_ concrete 
وزن بتن بکار 
           رفته در منهول

23 Weight _Bricks 
وزن آجر بکار 
           رفته در منهول

21 Weight_Reinforc 

وزن 
آرماتوربکار 
           رفته در منهول

22 Gate_Typ نوع دریچه text 23       

20 Consultant مشاور طراح text         

24 Contractor  پیمانکار text 03       

25 Proj_Suprv دستگاه نظارت text         

26 Con_date تاریخ ساخت date         
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27 D.O.O 
تاریخ بهره 

 برداری
date   

      

28 D.O.T_Sub 
تاریخ تحویل 

 موقت
date   

      

29 Updated 
تاریخ بروز 

 رسانی اطالعات
date 
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 Sewage_Pipe :نام اصلی عارضه

 لوله  فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  
 

  

  

  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد ام اصلی  فیلدن ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X 
وسط )

  مختصاتX(لوله
float    

      

5 Y 
وسط )

Y(لوله صاتمخت   
float    

      

6 Start_ Node 
شماره منهول 

 باال دست
text   

      

7 Stop _Node 
شماره منهول 

       text 03 پایین دست

8 Invert _Start 
رقوم  کف لوله 

          float در ابتدا

9 Invert _Stop 
رقوم  کف لوله 

          float در انتها

13 Material جنس لوله text 03       

11 Depth 
عمق متوسط 

          float لوله گذاری

12 Conduit_ Shape شکل مقطع text 03       

10 Diameter 
قطر مقطع 

          float دایره ای

14 Rise 
طول مقطع 

          float مستطیلی

15 Span 
عرض مقطع 

          float مستطیلی

16 Length طول لوله float          

17 Manuf 
کارخانه سازنده 

       text 03 لوله

18 PN فشار کاری لوله float          

19 Consultant نام مشاور text 03       

23 Contractor نام پیمانکار text 03       

21 Proj_Suprv 
نام دستگاه 

       text 03 نظارت

22 Con_date تاریخ ساخت date         
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20 D.O.O 
تاریخ بهره 

         date برداری

24 D.O.T_Sub 
تاریخ تحویل 

         date موقت

25 Updated 
تاریخ بروز 

         date رسانی

 Sewage_Pipe_Supply :نام اصلی عارضه

 خطوط انتقال فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X_Mid وسط لوله  Xمختصات  float         

5 Y_Mid وسط لوله Yمختصات  float         

6 Z_Mid وسط لوله Zمختصات  float         

7 P_Sup_Nam نام خط انتقال text 53       

8 Origin مبداء text 03       

9 Dest مقصد text 03       

13 Pipe_Dia قطر لوله float         

11 Pipe_Mat جنس لوله text 03       

12 P_Lenght طول لوله float         

10 PN فشار اسمی لوله float         

14 Rough_Coaf ضریب زبری float         

15 Piping_Dep عمق لوله گذاری float         

16 P_Class کالس لوله text  03       

17 Conctr_Typ نوع اتصال text 03       

18 Indr_Coat پوشش داخلی text 03       

19 Outdr_Coat پوشش خارجی text 03       

23 Protec_Typ 

 text 03 نوع حفاظت

  

-حفاظت کاتدی

-الینینگ

فلز فدا -کوتینگ
-ندارد-شونده

   سایر با ذکر نام

21 D.O.O تاریخ بهره برداری date         
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22 D_O_T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

20 D.O.I تاریخ اجراء date         

24 ManuF کارخانه سازنده لوله text 03       

25 Pipe_LL عمر مفید لوله text 03       

26 Consultant مشاور طراح text 03       

27 Proj_Suprv دستگاه نظارت text 03       

28 Contractor  پیمانکار text 03       

29 Updated تاریخ بروز رسانی اطالعات date          

03 No._marker 

عالمت )تعداد مارکر  
گذاری در طول خط 

 (انتقال
float   

      

01 Acx_cond وضعیت جاده دسترسی text 03   دارد یا ندارد   

02 No_Pool تعداد حوضچه ها float         

00 No_Pu_stn 
تعداد ایستگاه های پمپاژ 

 مسیر خط
float   

      

04 No_Resvr مخازن مسیر خط تعداد float         

05 No_BF_Val تعداد شیرآالت پروانه ای float         

06 No_GV_Val تعداد شیرآالت کشویی float         

07 No_Chk_Val تعداد شیرآالت یکطرفه float         

08 No_Dis_Val تعداد شیرآالت تخلیه float         

07 No_Pro_stn 
های  تعداد ایستگاه

 حفاظت کاتدیک
float   

      

08 Mar_cond 

عالمت )وضعیت مارکر 
گذاری در طول خط 

 (انتقال
text 03 

   دارد یا ندارد  

09 No_PRV_Val تعداد شیرآالت فشارشکن text 8       

43 
P_Prot_Len 

طول خط تحت حفاظت 
 کاتدیک

float   
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 Sewage_Tank :نام اصلی عارضه

 مخزن فاضالب :ام مستعارعارضهن

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 نام اصلی  فیلد ردیف
نام مستعار 

 فیلد
 واحد اندازه نوع فیلد

گزینه 
های 

 توصیفی

مقدار پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone 

زون 

UTM 
text 13 

      

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 Sign_ tank نام مخزن           

8 
Ave_depth  

 

رقوم 
ارتفاعی 

           متوسط

9 Min_elev 

رقوم 
ارتفاعی 

           حداقل 

13 Max_elev 

رقوم 
ارتفاعی 

           حداکثر

11 Depth عمق           

12 sec_type نوع مقطع           

10 Diamater 
قطر مقطع 

           دایره ای

14 Rise 
طول مقطع 

          float مستطیلی

15 Span 

عرض 
مقطع 

          float مستطیلی

16 Gate_Typ  دریچهنوع text 23       

17 Weight_ concrete 

وزن بتن 
بکار رفته 
           در منهول

18 Weight _Bricks 

وزن آجر 
بکار رفته 
           در منهول
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19 Weight_Reinforc 

وزن 
آرماتوربکار 

رفته در 
           منهول

23 Consultant نام مشاور text 03       

21 Contractor نکارنام پیما text 03       

22 Proj_Suprv 
نام دستگاه 

       text 03 نظارت

20 Con_date 
تاریخ 
         date ساخت

24 D.O.O 
تاریخ بهره 

         date برداری

25 D.O.T_Sub 
تاریخ تحویل 

         date موقت

26 Updated 
تاریخ بروز 

         date رسانی
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 Purifiers Home sewage :نام اصلی عارضه

 تصفیه خانه فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

   
 

  

  

 نام اصلی  فیلد ردیف
نام مستعار 

 فیلد
 واحد اندازه نوع فیلد

گزینه های 
 توصیفی

مقدار پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Name 
نام تصفیه 

 خانه
text   

      

8 Elevation ارتفاعی رقوم float          

9 Adress آدرس text 53       

13 Type 
نوع تصفیه 

 خانه
text 03 

      

11 Nom_capacity ظرفیت اسمی float  03       

12 Final_capacity ظرفیت نهایی float  03       

10 Opre_Capacity 

ظرفیت در 
حال بهره 

 برداری
float  03 

      

14 Consultant مشاور طراح text 03       

15 Contractor  پیمانکار text 03       

16 Proj_Suprv 
دستگاه 
 نظارت

text 03 
      

         date تاریخ ساخت   17

18 D.O.O 
تاریخ بهره 

 برداری
date   

      

19 D.O.T_Sub 
تاریخ تحویل 

 موقت
date   

      

23 Updated 

تاریخ بروز 
رسانی 

 تاطالعا
date    
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 Pump_Station_Sewage :نام اصلی عارضه

 ایستگاه پمپاژ فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 گزینه های توصیفی واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Stn_Name نام ایستگاه text 53       

8 T_Pumps مپهاتعداد کل پ float          

9 A_Pumps تعدادپمپهای فعال float          

13 B_Pumps تعداد پمپ رزرو float          

11 Pipe_Dis_Dia 
قطر لوله رانش 

 پمپ 
float    

      

12 Col_Suc_Dia  قطر کلکتور مکش float          

10 Col_Dis_Dia قطر کلکتور رانش float          

14 Val_On/Off  
تعداد شیرهای قطع 

 و وصل
float    

      

15 Check_Val 
تعداد شیرهای 

 یکطرفه
float    

      

16 Opr_Date برداریتاریخ بهره date          

17 Elct_AccNo شماره اشتراک برق text 03       

18 Elect_Vol قدرت برق قراردادی float          

19 Inst_Man اندازی نحوه راه text 03       

23 Trans_Typ نوع ترانس text 03       

21 Trans_Pow قدرت ترانس float          

22 Fence_typ نوع حصار text 03       

20 Address آدرس text 53       

24 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

25 Stn_Cap 
ظرفیت اسمی  

 ایستگاه
float    

      

26 St_Pu_H  ارتفاع استاتیکfloat          
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 پمپاژ

27 Cont_Dem دیماند قراردادی text 03       

28 Stn_Len طول ایستگاه float          

29 Stn_Wid عرض ایستگاه float          

03 Stn_H ارتفاع ایستگاه float          

01 Fence_L طول حصار float          

02 Fence_W عرض حصار float          

00 Fence_H ارتفاع حصار float          

04 Fen_cond وضعیت حصار کشی text 03       

05 P_In_Dia 
قطر لوله ورودی 

 ایستگاه
float    

      

06 P_In_Mat 
جنس لوله ورودی 

 ایستگاه
text 03 

      

07 P_Out_Dia 
قطر لوله خروجی 

 ایستگاه
float    

      

08 P_Out_Mat 
جنس لوله خروجی 

 ایستگاه
text 03 

      

09 Pu_Dest مقصد پمپاژ text 03       
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 Valves_Sewage :نام اصلی عارضه

 شیر آالت آب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد فیلد نام اصلی  ردیف
گزینه های 

 توصیفی
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Z اتمختص  float         

7 Act_Typ نوع عملگر text 03       

8 PN کالس فشاری text 03       

9 Val_Dia قطر شیر float         

13 Val_Mat جنس شیر text 03       

11 Tab_Mat جنس زبانه text 03       

12 Inst_Date تاریخ نصب date          

10 Val_Cir گردش شیر text 03       

14 F_to_F 
فاصله پیشانی تا 

 پیشانی
float   

      

15 Opn_RundNo 
تعداد کل دور 

 شیر
float   

      

16 Manufctr کارخانه سازنده text 53       

17 Updated 
تاریخ بروز 

 رسانی اطالعات
date   
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 Sewage_Lift_Station :نام اصلی عارضه

 اه باالبر فاضالبایستگ :نام مستعارعارضه

 (Polygon)چند ضلعی :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 گزینه های توصیفی واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float          

5 Y Yمختصات  float          

6 Z Zمختصات float          

7 Stn_Name نام ایستگاه text 53       

8 T_Pumps تعداد کل پمپها float          

9 A_Pumps 
تعدادپمپهای 

 فعال
float    

      

13 B_Pumps اد پمپ رزروتعد float          

11 Pipe_Dis_Dia 
قطر لوله رانش 

 پمپ 
float    

      

12 Col_Suc_Dia 
قطر کلکتور 

 مکش 
float    

      

10 Col_Dis_Dia 
قطر کلکتور 

 رانش
float    

      

14 Val_On/Off  
تعداد شیرهای 

 قطع و وصل
float    

      

15 Check_Val 
تعداد شیرهای 

 رفهیکط
float    

      

16 Opr_Date 
-تاریخ بهره

 برداری
date    

      

17 Elct_AccNo 
شماره اشتراک 

 برق
text 03 

      

18 Elect_Vol 
قدرت برق 

 قراردادی
float    
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19 Inst_Man 
نحوه راه 

 اندازی
text 03 

      

23 Trans_Typ نوع ترانس text 03       

21 Trans_Pow ترانس قدرت float          

22 Fence_typ نوع حصار text 03       

20 Address آدرس text 53       

24 Updated 
تاریخ بروز 

 رسانی اطالعات
date    

      

25 Stn_Cap 
ظرفیت اسمی  

 ایستگاه
float    

      

26 St_Pu_H 
ارتفاع استاتیک 

 پمپاژ
float    

      

27 Cont_Dem  قراردادیدیماند text 03       

28 Stn_Len طول ایستگاه float          

29 Stn_Wid عرض ایستگاه float          

03 Stn_H ارتفاع ایستگاه float          

01 Fence_L طول حصار float          

02 Fence_W عرض حصار float          

00 Fence_H ارتفاع حصار float          

04 Fen_cond 
وضعیت حصار 

 کشی
text 03 

      

05 P_In_Dia 
قطر لوله 

 ورودی ایستگاه
float    

      

06 P_In_Mat 
جنس لوله 

 ورودی ایستگاه
text 03 

      

07 P_Out_Dia 

قطر لوله 
خروجی 
 ایستگاه

float    
      

08 P_Out_Mat 

جنس لوله 
خروجی 
 ایستگاه

text 03 
      

09 Pu_Dest صد پمپاژمق text 03       

43 Head ارتفاع پمپاژ float          
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 Pumps_Sewage :نام اصلی عارضه

 پمپ فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Point)نقطه ای :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

  

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
 گزینه های
 توصیفی

مقدار پیش 
 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone  زونUTM text 13       

4 X Xمختصات  float         

5 Y Yمختصات  float         

6 Z Zمختصات float         

7 P_Typ نوع پمپ text 03       

8 P_Model مدل )تیپ( پمپ text 03       

9 P_Output ( آبدهی پمپm
3

/h) float         

13 P_Head  هد پمپ(m) float         

11 Suc_Dia  ( قطر مکشmm) float         

12 Dis_Dia  قطر رانش (mm) float         

10 No_Floors تعداد طبقات float         

14 P_Perfmc  پمپ)%(راندمان float         

15 P_Apprx_W ( وزن تقريبی پمپKg) float         

16 P_Lenght 

طول پمپ ) فلنج تا 

 فلنج(
float   

      

17 P_Depth 

عمق نصب پمپ )در 

 چاه(
float   

      

18 D.O.I تاريخ اجراء date         

19 D.O.O تاریخ بهره برداری date         

23 Tem.Sub.D تاریخ تحویل موقت date          

21 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    

      

22 manuf کارخانه سازنده text 03       
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 Pipe_Branch_Sewage :نام اصلی عارضه

 انشعاب فاضالب :نام مستعارعارضه

 (Polyline)خطی  :نوع عارضه

 FileGeodatabace :فرمت اطالعات  

   

 گزینه های توصیفی واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
مقدار پیش 

 فرض

1 GIS_Code  کدGIS text 03       

2 PM_Code  کدPM text 03       

0 UTM_Zone   زونUTM text 13       

4 X_Mid وسط لوله  Xمختصات  float         

5 Y_Mid وسط لوله Yمختصات  float         

6 Z_Mid وسط لوله Zمختصات  float         

7 P_Dia قطر لوله float 8       

8 P_Mat جنس لوله text 03       

9 P_Lenght طول لوله float         

13 PN فشار اسمی لوله float         

11 Rough_coaf ضریب زبری float         

12 Piping_dep عمق لوله گذاری float         

10 Countr_Typ نوع کنتور text 03       

14 Countr_Dia قطر کنتور float         

15 
C_Manuf 

کارخانه تولید کننده 
 کنتور

text 03 
      

16 P_Class کالس لوله text 03       

17 Con_type نوع اتصال text  03       

18 D.O.O یخ بهره برداریتار date         

19 D.O.T_Sub تاریخ تحویل موقت date         

23 D.O.I تاریخ اجراء date         

21 Manuf کارخانه سازنده لوله text 03       

22 Product_LL عمر مفید لوله text 03       

20 Consultant مشاور طراح text 03       

24 Proj_Own ارتدستگاه نظ text 03       

25 Contractor پیمانکار text 03       

26 Updated 
تاریخ بروز رسانی 

 اطالعات
date    
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 Electric_ tower :نام اصلی عارضه

 

  برق دكل :نام مستعارعارضه

  (Point)ای نقطه :نوع عارضه

 
 

  FileGeodatabace :فرمت اطالعات
 

      

        

        

 

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه 
های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

0 GIS_Code  کدGIS text 31       

2 PM_Code  کدPM text 31       

3 UTM_Zone  زونUTM text 01       

4 X Xمختصات  Double 02       

5 Y Yمختصات  Double 02       

6 Z Zمختصات Double 02       

7 tower_type نوع دكل text 31       

8 tower_height ارتفاع دكل Double 31       

9 tower_weight وزن دكل Double 31       

01               

00               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

21               

20               

22               
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 Power line نام اصلی عارضه:
     

 

 خط انتقال برق نام مستعارعارضه:
     

 

 (Polylineخطی ) نوع عارضه:
     

 
    

     

 
 FileGeodatabace فرمت اطالعات:

     

 
    

     

        

        

 واحد اندازه نوع فیلد نام مستعار فیلد نام اصلی  فیلد ردیف
گزینه های 

 توصیفی

مقدار 
پیش 
 فرض

0 GIS_Code  کدGIS text 31       

2 PM_Code  کدPM text 31       

3 UTM_Zone  زونUTM text 01       

4 X Xمختصات  Double 02       

5 Y Yمختصات  Double 02       

6 Z Zمختصات Double 02       

7 
Power line_type نوع خط انتقال text 31 

 

خط توزیع_خط 
انتقال_خط فوق 

   انتقال

  wrie_type نوع هادي text 31 
    

8 Voltage میزان ولتاژ Double 02 kv 
   

9 Frequency فركانس Double 02 Hz 
   

01 insulators_type نوع مقره text 31 
    

00               

02               

03               

04               
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