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 چکیذٌ :
ّایی ضیَُ ضَد. اص ّویي سٍّای آب ٍ فاؾالب ضْشی احساس هیخَاًی دس ضشکتکٌتَسفشآیٌذ ی رْت تسْیل یّااهشٍصُ ًیاص تِ سیستن

تشداضت ٍ قشائت کٌتَس ٍ ّوچٌیي پاییي آٍسدى دسغذ خكا ؾوي ایزاد هذیشیت تْتش تشای هذیشاى فشآیٌذ کِ تتَاًذ دس ساستای تسْیل 

چاج ٍ تَصیع ّای راًثی ؾوي کاّص ّضیٌِالب، ّای آب ٍ فاؾکترْت دسآهذ صایی ضشهطتشکیي ٍ دسآهذ عول کٌذ، گام تضسگی دس 

سثِ ٍ غذٍس یي دلیل تین عولیاتی ًَیسٌذگاى ایي هقالِ تا اًزام آصهایطی قشائت کٌتَس هطتشکیي آب ضْش ٍ هحاقثَؼ خَاّذ تَد. تِ ّو

ّای هػَب ٍصاست ًیشٍ دس سكح ضْش ّوذاى هَفق تِ اًزام ایي هْن گشدیذًذ. اص آًزا کِ ایي سٍش تِ قَس قثق تعشفِ ،قثؽ دس هحل

رَیی دس ، غشفِّای چاج ٍ تَصیع قثَؼقثَؼ است کاّص چطوگیشی دس ّضیٌِ تَصیعّوضهاى ّن ضاهل قشائت ٍ ّن ضاهل هحاسثِ ٍ 

العات سٍصاًِ ٍ تَسف هذیشاى ٍ حثت اق ّاخَاىکٌتشل اص هشکض کٌتَس؛ گش خَاّذ داضتّای اًساًی هحاسثِهػشف کاغز ٍ ّوچٌیي ًیشٍ

 تاضذ.هضایای ایي سٍش هیّا دس ّش تاس قشائت اص دیگش سٍص سساًی ًقطِّوچٌیي پایص ٍ تِ
 

  GIS ،قشائت کٌتَس تا تثلت، Mobile GIS، دس هحل هطتشک قشائت کٌتَس، غذٍس قثؽ َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

اقالعاات   دس رْاى ّستی است کِ تشای اداهِ حیات ّش سلَل صًذُ دس رْاى ؾشٍسی است. ءتشیي ضیاقالعات قثیعی

ّای هکاًیکی یا تشکیثی دستگاُ ّا تَسف هَرَدات صًذُ،ّای هطتشکی اص ًوادای اساسی است کِ تِ ٍاسكِ ًظامپذیذُ

 ّاا ٍ  گیاشی سکااى هْان تػاوین   آًچاِ هسالن اسات یکای اص ا    . ]9,1[ضاَد ّای هختلف اًتفال دادُ هیآًْا قی توذى اص

ای تاِ  تا حزن صیاد آى چاسُاقالعات  آٍسی، رخیشُ ٍ تاصیاتیرْت روع ضذ.تاّا، اقالعات دقیق ٍ تٌْگام هیسیضیتشًاهِ

  GISّاا سیساتن اقالعاات رفشافیاایی یاا تاِ قاَس خالغاِ         یکی اص ایي پذیذُ رض استفادُ اص اتضاس هاضیٌی ٍرَد ًذاسد.

ّاای  ل ضذُ کِ تشای اًزاام کااس  ّا تِ یکی اص ٍسایل هعوَل ٍ هشسَم دس راهعِ تثذیّا ٍ تثلتاهشٍصُ سایاًِ .]1[تاضذهی

 .]2[ضَداستفادُ هیهشُ اص آًْا سٍص

ُ  ّا ّشچِ تیطتش تفشآیٌذرْت فشاّن آٍسدى سشعت ّوضهاى تا دقت تایذ  ساَ  دادُ  ّاا  ِ سوت استفادُ اص ایاي دساتگا

دس حال خَاًی ٍ غذٍس قثؽ ًیض اص ایي قاعذُ هستخٌا ًثَدُ ٍ تا حذٍدی ٍاسد ایي عشغِ ضذُ است. کٌتَس فشآیٌذ ضًَذ. 

iاساتفادُ اص دساتگاُ ّاای حثات دساتی      ی تِ ضیَُ ّای هشسَم ٍ تاّای هطتشکیي ضْشکٌتَس حاؾش i    دس هحال اًزاام 

ٍ  دساتگاُ ل هطتشک عاذد کٌتاَس دس ایاي    قشائت کٌتَس تِ دسب هٌضهأهَس کِ تا هشارعِ  ضیَُتِ ایي گیشد؛ هی  ّاا حثات 

   ضَد.رخیشُ هی

اقالعاات قشائات ضاذُ دس     گزاسیسٍ تا تخلیِ ٍ تا هشارعِ ًوَدُ ؾالبفا ٍ آب ضشکتتِ هحل هأهَس پس اص اًزام قشائت 

َ سپس عولیات چااج قثاَؼ دس    ،ددگشّای هشتثف عولیات هحاسثِ قثؽ تشای ّش هطتشک آغاص هیًشم افضاس ّاای  الگا

تاا تاا هشارعاِ هزاذد تاِ       ضَددادُ هیتَصیع قشاس  هأهَسضذُ دس اختیاس هخػَظ غَست گشفتِ ٍ دس پایاى قثَؼ غادس 

   قشاس دّذ. آًاىقثؽ سا دس اختیاس  ،کیيشدسب هٌاصل هطت

دٍ تِ ایاي ضاش    ٍرَُ توایض ایي تَاى دستِ تٌذی کشد.اساساً اقالعات سا تِ دٍ دستِ اقالعات فیضیکی ٍ الکتشًٍیکی هی

اقالعات الکتشًٍیکی خیش. دٍم، تَاًاایی  است: اٍل، تفاٍت تیي ًسخِ اغلی ٍ کپی دس اقالعات فیضیکی ٍرَد داسد اها دس 

اقاال  اص تفییاشات ٍراَد    یعٌی اگش اقالعات فیضیکی تفییش کٌذ اهکااى   تطخیع ایزاد سٍی ًسخِ فیضیکی ٍرَد داسد.

 .]2[دس هَسد اقالعات الکتشًٍیکی ایي اهش تشقشاس ًیست ٍ سَم، تعییي اغالت ًسخِداسد اها 

 دس ضایَُ  سوتی پیص سفت کِ اقالعات تیطتش الکتشًٍیکی ٍ کوتش فیضیکای تاضاذ.   ّای رذیذ، تایذ تِدس تعشیف فشآیٌذ

 ًَیسٌذگاى ایي هقالِ تِ ایي اهش تَرِ ٍیژُ ضذُ است.

تاِ   ؛تِ دسب هٌضل هطتشک دٍتاس خَاّاذ تاَد   هأهَس تعذاد دفعات هشارعِ فشآیٌذ دس ایي  ،ّواًگًَِ کِ تَؾیح دادُ ضذ

 ، هشارعِ غَست هی پزیشد.  اد هطتشک ّش ضْش دس ّش تاس قشائتذتشاتش تعدیگش تیاى تِ هیضاى دٍ

گازاسی اقالعاات   سٍ تا ّاخَاىکٌتَس کشدىیک ًیشٍ رْت ّواٌّگ  غذٍس قثَؼ تایذ حذاقلفشآیٌذ قشائت، تَصیع ٍ دس 

یک ًیشٍ رْت غذٍس  ،ٍ حثت فعالیت سٍصاًِ آًاى ّااىخَک ًیشٍ رْت تخلیِ دستگاّای کٌتَسی ،دس دستگاُ ّای ایطاى

)دس ایي پژٍّص حذاقل ًیشٍ تشای غذٍس یک قثؽ دس  دخالت داضتِ تاضٌذٍ چاج قثؽ ٍ یک ًیشٍ رْت تَصیع قثَؼ 

  اؾااافِّااا ّااا تعااذاد ایااي ًیااشٍضااْشاساات تااا تَرااِ تااِ حزاان هطااتشکیي کااالى ًظااش گشفتااِ ضااذُ اساات، تااذیْی 

ّای چاج قثَؼ تاش  ّضیٌِ   ٍ دستوضد ّش ًیشٍ ٍ ّوچٌیي. تا تَرِ تِ ّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب ّوچٌیي حقَ(ضَدهی

ّاا سا  اًتخاب ضَد کِ تتَاًذ ایي ّضیٌِ سسذ کِ سٍضیشکت آب ٍ فاؾالب هٌكقی تِ ًظش هیض فشؼپیص ّایسٍی الگَ

 ّای آب ٍ فاؾالب اؾافِ ًوایذ.کاّص دادُ ٍ تش دسآهذ ضشکت
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 ...شُر َمدان شُری ي فاضالب قرائت کىتًر مشترکیه آب

 یقیعباس صد ی،خاوقاٌ، حجت محمد آباد یفرَىگ یمجتب
 مُر

تاِ   «ٍس قاثؽ دس هحال  قشائت ٍ غاذ »ای گفتِ ضذُ سٍش ّذگاى ایي هقالِ رْت کاّص ّضیٌِسٍش پیطٌْادی ًَیسٌ

ایذ حاغل ایي سٍش تشای اٍلیي تاس دس سشاسش کطَس دس سكح ضْش ّوذاى ارشایی گشدیذ کِ ًت تاضذ.غَست ّوضهاى هی

 اًذُ ضذُ است.اص آى دس هقالِ حاؾش گٌز

فعلای ٍ سٍش پیطاٌْادی تاشای ّاش      ّایتفاٍت هعٌی داسی تیي سٍش ،ّاهزوَ  ّضیٌِ تا استفادُ ایي سٍش ٍ هحاسثِ

   ضذ.قثؽ هطاّذُ 

 ي ريش لٍبیان مسأ-2

ل یاک هكلاة ّساتٌذ: ایزااد     دًثاّای علوی تِّای اقالعات رفشافیایی آهذُ است کِ دس ٍاقع سضتِدس تعشیف سیستن

ص رْااى ٍاقعای   آٍسی، هشتة ساصی، تاصیافت، تثذیل ٍ ًوایص اقالعاات فؿاایی ا  قذستوٌذ اص اتضاس تشای روع ایهزوَعِ

ّای اقالعات رفشافیایی هكش  . دس هكلة تاال دٍ عاهل اساسی هَحش تش تعشیف سیستن]1[تشای دستیاتی تِ اّذاف خاظ

تَاى یافت ٍ ّای اقالعات رفشافیایی هیسیستن ، تعاسیف هختلفی تشایّای گًَاگَى علویضًَذ: اٍل آًکِ، دس سضتِهی

ِ    رفشافیایی ضاهل هزوَعِدٍم آًکِ، یک سیستن اقالعات  ّاا دس  ای اص اتضاس است کِ هتخػػیي ّاش یاک اص ایاي سضات

 دٌّذ.  تشداسی قشاس هیتْثَد سٍش کاسضاى هَسد تْشُ

ّای اقالعات رفشافیاایی دس  ضًَذ ٍ سیستنداضت کِ اقالعات ًقطِ سقَهی ضذُ اص یک ًقطِ تویض دادُ هیًظش تایذ دس

 . اقالعااات تَغاایفی غیااش گشافیکاای )غیااش اص  ]3,1[دٌّااذدس خااَد رااای هاای ٍاقااع ایااي اقالعااات سقااَهی ضااذُ سا 

تَاى یافت. تاسُ عَاسؾی کِ سٍی ًقطِ هیذُ دس یک پایگاُ اقالعاتی است دسّا( ضاهل اقالعات تطشیحی رخیشُ ضًقطِ

 .]1[ضًَذواى یا خیاتاى( هیـ فیضیکی قاتل هطاّذُ )هاًٌذ ساختتِ قَس هعوَل ایي عَاسؼ ضاهل ًقا

-آغاص ساایش فعالیات  یکی اص هٌاتع اغلی، ًقطِ است کِ دس ضٌاخت هحیف ٍ هكالعات هختلف تَسعِ ٍ عوشاى پایِ ٍ سش

ّای هختلاف  تٌا تِ ٍسعت، حزن کاس ٍ ًیاص ّش یک اص هشاحل هكالعِ، تشًاهِ ٍ قش  ٍ تا ارشا ٍ ًظاست دس هقیاس ّاست.

-تش پایِ ًقطِ 1:2000ّایی تا هقیاس . دس پژٍّص حاؾش اص ًقطِ]4[تاضذتشداسی هیًقطِ تا اقالعات هٌاسة هَسد تْشُ

 استفادُ گشدیذ.کطَس، تشداسی ّای ساصهاى ًقطِ

شیت، پشداصش یتَاى تِ چْاس تخص اغلی تقسین کشد: ٍسٍد، رخیشُ ٍ هذعاهلیت آى سا هی GISتا تَرِ تِ تعشیف ساهاًِ 

 .]3[ٍ تحلیل ٍ تاالخشُ خشٍری گشفتي اص دادُ ّا

ِ تَاى دس ایي هشاحل گفتِ ضذُ دس تاال سا هی ِ ای پژٍّص هطاّذُ ًوَد تِ گًَا ِ    :کا ّاا دس  ٍسٍد اقالعاات تاش سٍی ًقطا

 ، . سپس دس هشاحل تعذ ٍ پاس اص تَلیاذ قالاة اًذسٍیاذی قاتال ًػاة تاش سٍی تثلات        اًزام ضذ GISهحیف ًشم افضاسی 

دس ًْایت خشٍری تِ غَست قثؽ  ت ٍ هَسد پشداصش ٍاقع ضذ.ّا تاسگزاسی ضذ. تا هشارعِ تِ هحل، عذد کٌتَس قشائًقطِ

 چاپی اسائِ گشدیذ.

-ّای هعوَل سا تسْیل کٌٌذ تایذ تاِ ساادُ  ّای هثتی تش سیستن اقالعات رفشافیایی کِ تتَاًٌذ ّش یک اص سٍشفشآیٌذ

ّاا، تسایاس   فشآیٌذات ٍ سٍش پیطٌْادی ًَیسٌذگاى هقالِ، دس عیي پیچیذگی هحاسث .]5[تشیي ضکل تِ کاس گشفتِ ضًَذ

 پسٌذ اسائِ ضذُ است.تشسسادُ ٍ کا

ّاای هشساَم دس ایاي حاَصُ     ّاای هطاتشکیي اص سٍش  ّای آب ٍ فاؾالب ضْشی تشای قشائت کٌتَسّوِ سالِ دس ضشکت

آهاذ دس هقاتال   ّای آب ٍ فاؾالب دس ایي هَسد ًگشضی است هثتٌی تاش کساة دس  ضَد. چشاکِ ًگشش ضشکتاستفادُ هی

ّای تشداضت اقالعات هطتشکیي تا غذٍس قثؽ سا کاّص دّاذ  ایي ّش سٍضی کِ تتَاًذ هزوَ  ّضیٌِخذهات، تٌاتش اسائِ

 قَس حتن هَسد استقثال ٍاقع خَاّذ ضذ.  تِ 
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ّای آب ٍ فاؾاالب ضاْشی تحاج ٍغاَل     ّای تضسگ دس ضشکتؼ، یکی اص چالصّای قشائت ٍ تَصیع قثَاس ّضیٌِدس کٌ

 حال حاؾش تخص ٍغَل هكالثات خاسد اص چشخِ قشائت ٍ غذٍس قثؽ هی تاضذ .هكالثات هی تاضذ، دس 

تْاا ٍ خاذهات، دس هحال تاِ     سٍش پیطٌْادی گشٍُ ًَیسٌذگاى ایي هقالِ سٍش قشائت کٌتَس هطتشک ٍ غذٍس قثؽ آب

اًتطااس  دس لیي تاس کٌَى هَسد استفادُ قشاس ًگشفتِ ٍ ًتایذ عولیات هیذاًی آى تشای اٍتاضذ. ایي ضیَُ تاهی ضکل ّوضهاى

 یاتذ.هی

-خَاًی کِ تِ قَس هعوَل دس ّش دٍس قشائت غاَست های  دس سٍش پیطٌْادی سعی ضذُ است تا عالٍُ تش عولیات کٌتَس 

هخل ضواسُ تلفي ّواشاُ  تشداضت سایش اقالعات هطتشک ٍ  GISسٍص دس هحیف ّای تِاص رولِ تَلیذ ًقطِ هَاسدیپزیشد 

 گٌزاًذُ ضَد.ّوضهاى،  ضکلتِ تش یاهک دس هشاحل پیطشفتِرْت اسسال قثَؼ تِ غَست پ

ت دیگاشی سا اص  تا هشارعِ تِ دسب هٌاصل فقف عذد هشتَـ تِ کٌتَس سا قشائت کشدُ ٍ اقالعاا  ّاخَاىدس حال حاؾش کٌتَس

ّایی کِ دس اختیاس آًاى قشاس دادُ ضذُ فقف تَاًایی حثات تٌْاا یاک عاذد دس     ٌٌذ چشا کِ دستگاُکهطتشک دسیافت ًوی

اها تا رایگضیي کشدى تثلت هحذٍدیت تشداضت اقالعات دس ّاش دٍس قشائات اص    داسد،هقاتل ضواسُ اضتشاک ّش هطتشک سا 

 ض ٍرَد خَاّذ داضت.کِ تَاًایی حثت عکس، فیلن، غذا ٍ یا تَؾیحات ًَضتاسی تکویلی ًیؾوي ایي هیاى خَاّذ سفت؛

     ِ  حػاَل اقویٌااى اص حؿاَس    َدُ، ّاای اغالی هاذیشاى هطاتشکیي ٍ دسآهاذ تا      هسالِ دیگاشی کاِ ّواَاسُ راض دغذغا

ٍ  GPSدس هحل ٍ تشداضت غحیح اقالعات است. تا ایي سٍش اص آًزا کاِ ّاش دساتگاُ تثلات هزْاض تاِ        ّاخَاىکٌتَس

تا دقتی هعادل دقت دستگاُ، تطاخیع  سا دس ّش لحظِ  ّاکٌتَس خَاىى تِ دسستی هحل دقیق تَاتاضذ هیهییاب هسیش

ذ دس ّاش  ٌا تَاًًیض های  ّاخَاىؾوي ایٌکِ کٌتَس ّای قی ضذُ ٍ ساعات ًیض قاتل تشسسی ٍ کٌتشل خَاّذ تَد.داد. هسیش

 ذ.ٌلحظِ تذٍى تسلف تِ آدسس هٌكقِ، هَقعیت خَد سا تطخیع دّ

کاا تاِ هٌظاَس ساٌّواایی     ییاب رْاًی است کِ تَسف غٌایع ًظااهی آهش َقعیتدس ٍاقع تِ هعٌای سیستن ه GPSکلوِ 

 سا دس اختیااس عواَم گزاضات     GPSسشتاصاى تشای یافتي هسیش دسست قشاحای ضاذ. اص صهااًی کاِ دٍلات آهشیکاا       دقیق 

ضَد. استفادُ هیّای هختلفی تشای آى پیذا کشدًذ.دس حال حاؾش اص ایي فٌاٍسی تیطتش تشای یافتي هسیش ٍ کٌتشل کاستشد

گًَاِ ّضیٌاِ تاشای    ضاتي ّای   تٌاذی دقیاق، ًذا  اضتي پَضص رْاًی، داسا تاَدى صهااى  آٍسی دهْوتشیي هضایای ایي في

آى، تعیایي صهااى، تعیایي     اهاَاد کٌٌذگاى، قاتلیت دستشسی ّویطگی، عذم تاحیش هِ، اتش ٍ تاسش تاساى تاش سٍی  استفادُ

ٌذگاى ایاي هقالاِ   ی اص هْوتشیي دالیل استفادُ ًَیستا تَرِ تِ ایي هضایا یک .]6[گشای ًقكِ هثذا ٍ هقػذ فاغلِ سوت ٍ

 است. GPSآٍسی فشؼ تِ فيّا تِ غَست پیصتَدى ایي دستگاُ اص تثلت هزْض

تَاى غذٍس قثؽ تِ غَست کاغزی دس هشاحل تعذی ٍ پس اص حػَل اقویٌاى اص تشداضت اقالعات غحیح هطتشکیي، هی

کاست تِ دستگاُ تثلت، پاس اص قشائات کٌتاَس دس لحظاِ اقالعاات قاثؽ سا تاِ        اؾافِ کشدى یک سیناس گزاضتِ تا سا کٌ

تَاى دس ّواى لحظِ اقالعات سا تِ یک پایگاُ دادُ دس هشکض اسساال  ّوچٌیي هی غَست پیاهک تِ هطتشک اسسال ًوَد.

 .کشد

 قزائت کىتًر مشتزکیه-2-1

قاتل اقویٌاى، ارشای آًْاا  عثاستست اص یک سشی هشاحل هعیي ٍ هطخع کِ تشای دستیاتی تِ ًتایذ  GISیاتی دس هکاى

 ّااای ای هااَحش، تشسساای ٍیژگاایّااّااا ٍ پاااساهتشایااي هشاحاال ضاااهل ضااٌاخت، تعیاایي دادُ تاضااذ.ًاپاازیش هاایارتٌاااب

ّاای  ّا ٍ ایزاد ًقطِّا، تلفیق ًقطًِقطِ دّی تِّا، ٍصىّا، تْیِ ًقطِساصی دادُآٍسی ٍ آهادُهكالعاتی، روع هحذٍدُ

 .]7[ًْایی
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 یقیعباس صد ی،خاوقاٌ، حجت محمد آباد یفرَىگ یمجتب
 مُر

یاتی تِ عٌَاى اتضاسی دس اختیاس قشائت کٌتَس هطتشکیي قشاس گشفتِ است. تِ دیگش تیاى پاس  دس ٍاقع دس ایي پژٍّص هکاى

 کٌذ.یهکاى هطتشک پیذا ضذُ ٍ دس ًْایت ضخع قشائت کٌٌذُ عذد کٌتَس سا تِ تثلت ٍاسد ه تاالاص قی کلیِ هشاحل 

تشداضت هحلی است. قثال اص هشارعاِ تاِ هحال یاک تثلات دس       ّا دس ایي سٍش هثتٌی تش ًیشٍی اًساًی ٍ قشائت کٌتَس 

 (1شاُ ًقطِ هکاى یاتی ضذُ هطتشک است. ضکل )گیشد کِ حاٍی اقالعات هطتشک تِ ّوقشائت قشاس هی هأهَساختیاس 

 

 شذٌ است( : محیط وزم افشار کٍ بز ريی تبلت اجزا 1شکل )

iتَاى اص دٍ سٍش تاشخف ّا هیخَاىرْت تحَیل اقالعات تِ کٌتَس i i  تاشخف ٍ غیاشi v     اساتفادُ ًواَد، دس سٍش تاشخف 

تاش سٍی تثلات هٌتقال کاشد، دس      vخَاى سا تش اساس یک ٍب سشٍیسّای کٌتَستَاى تِ غَست سٍصاًِ لیست اضتشاکهی

 ای تش سٍی تثلت ٍ تِ غَست هستقین هٌتقل ًوَد.دٍسُتشخف اها تایذ فایل هَسد ًظش سا تِ غَست سٍش غیش

تش خَاّذ تاَد تاِ دیگاش تیااى ضاخع      ضًَذ داسای اقالعات هطتشک تاضٌذ کاس سادُّایی کِ تِ تثلت ٍاسد هیاگش ًقطِ

تا هشارعِ تِ هحل دس غفحِ ًوایص تثلت خَد تِ غَس ّوضهاى ّن اقالعات هطتشک ٍ ّن ًقطِ رفشافیایی خَاى کٌتَس

ّا سا قثق الگَی اص پیص تعییي ضذُ ٍاسد دستگاُ ًوَد ٍ پس تَاى ًقطِهلک ٍی سا خَاّذ دیذ، دس غیش ایي غَست هی

  .(2ضکل ) ات هطتشک ًیض تِ ًقطِ اؾافِ گشددتِ قَس ّوضهاى تا قشائت کٌتَس اقالعخَاى کٌتَساص هشارعِ 
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 در تبلت مًرد استفادٌ شُزی َای( : وقش2ٍشکل )

 افاضاس ٍاسد  ت کاشدُ ٍ دس هحال هاَسد ًظاش دس ًاشم     تِ ضیَُ هشساَم عاذد هَراَد تاش سٍی کٌتاَس سا قشائا      ّا خَاىکٌتَس

چاج تاش سٍی تثلات   هطتشک هحاسثِ ضذُ ٍ دس هحیف پیص سپس تا لوس قسوت هحاسثِ قثؽ، قثؽ تشایًوایذ هی

هشحلِ قاثؽ آهاادگی چااج ٍ تحَیال تاِ       ضَد. پس اص کٌتشل غحت اقالعات دس ایيًوایص دادُ هی خَاىکٌتَستشای 

ایي قثَؼ ّوچٌیي داسای ضٌاسِ پشداخت، ضٌاسِ قثؽ ٍ تاسکاذ قاتال تطاخیع     (3ضکل) هطتشک سا داسا خَاّذ تَد.

 تاضذ.خَاى هیتشای تاسکذ
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 مُر

 

 ( : ومًوٍ قبض صادر شذٌ بزای مشتزک3شکل )
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یکذیگش تفاٍت داضتِ تاضٌذ. ّواًگًَِ کاِ ساي، دسآهاذ ٍ    ّا ًَ  هعیٌی تِ اًحای هختلف تا یا سٍیذاد ءهوکي است اضیا

تاَاى رَاهاع سا تاذلخَاُ    تستِ تاِ ّاذف های    تَاًذ هتفاٍت تاضذ.اّذاف ًیض هی هحل سکًَت افشاد تا یکذیگش فش  داسد.

هطخػاات   (1راذٍل) دس . گشفات ّای اقواسی ضْش ّواذاى اًزاام   . ایي پژٍّص دس یکی اص ضْشک[10,11]اًتخاب کشد

 قش  تِ قَس خالغِ آهذُ است.آهاسی 

 ( : مشخصات آماری طزح1جذيل )

 تًضیحات عىًان ردیف

 هطتشکیي ضْشی ضْش ّوذاى راهعِ ّذف 1

 هطتشکیي ضْشک ضْیذ تْطتی راهعِ هَسد پژٍّص 2

 قشائت کٌتَس ٍ غذٍس قثؽ دس هحل عولیات هیذاًی غَست گشفتِ 3

 2513 تعذاد اضتشاک پیوایص ضذُ  4

 2470 اضتشاک قشائت ضذُتعذاد  5

 2470 تعذاد قثَؼ غادس ضذُ دس هحل 6

 

ِ    Mobile GISٍ ّوچٌیي ًشم افضاس  9.3تا ًسخِ   Arc GISافضاسدس ایي پژٍّص اص ًشم  غاذٍس  » اساتفادُ گشدیاذ. تشًاها

 اًذسٍیذ ًػة ٍ ارشا گشدیذ.تش سٍی تثلت تا سیستن عاهل  «قثؽ دس هحل

 صذير قبض در محل -2-2

تِ چاپگش اسسال ضذُ ٍ دس ًْایت تش سٍی کاغاز   viاستفادُ اص یک دستگاُ چاپگش قاتل حول اقالعات اص قشیق  تلَتَثتا 

خاَاى  ّوااى ضاکلی کاِ دس دساتگاُ ّاای کااست      ّاای کاغاز هاذٍس تاِ     ص خَاّذ تَد. دس ایي تخص اص تستِقاتل ًوای

 استفادُ ضذ.   است،فشٍضگاّی هَرَد 

ّای استفادُ ضاذُ دس  چاپگش .قثؽ تستِ تِ ًظش هذیشاى هطتشکیي قاتل تفییش خَاّذ تَد اقالعات چاج ضذُ تش سٍی ّش

   کاغز ٍ تلَتَث تَدًذ.دٍاس تِ هحفظِ  ّای حشاستی هزْضچاپگش یات اص ًَ ایي عول

 وتایج ي بحث -3

سا اختیاس کشد، قذم تعذی آصهایص دسستی چٌیي اختیاسی است.تشای ًوًَاِ تحلیال    GISتِ هزشد ایٌکِ ساصهاًی ارشای 

ّای اقالعات رفشافیاایی دس ّاش دٍ   سیستن آهیضسَد تکٌیک ٍ سٍش عوذُ ٍ اٍلیِ تشای تَریِ ارشای هَفقیت -ّضیٌِ 

 .]8[تخص دٍلتی ٍ خػَغی تَدُ است

ِ   است، تایذ دقت  اسصش پش تسیاس سٍضی سَد، –اص آًزایی کِ تحلیل ّضیٌِ  ٍیاژُ دس  کافی دس اًزام آى غاَست گیاشد، تا

ِ  است ایي سَد – گیشی تحلیل ّضیٌِکاسلی ٍ عوذُ تشای احتیاـ دس تِدلیل اغ تخص دٍلتی.  تحات  دٍلتای  تخاص  کا

ِ    دی تخص خػَغی هتفاٍت است.افتػا ضشایف تا کِ کٌذهی عول اقتػادی، خاظ ّایهحذٍدیت قاَس  ایاي تفااٍت تا

اًگیضُ تخص دٍلتی سَد ًیست تلکِ خذهت تِ هٌاافع ّوگااًی    ضَد.گزاسی ًاضی هیعوذُ اص ًثَد یک ساص ٍ کاس قیوت

 .]8[تاضذهی

 پاس دس  ، فاؾاالب ًاِ کااهاًل دٍلتای ّساتٌذ ٍ ًاِ کااهالً خػَغای         ٍ ّاای آب ّشچٌذ تایذ تَرِ داضات کاِ ضاشکت   

ِ      تحلیل راَیی دس  ّایی کِ دس اداهِ آهذُ است ّوضهاى خذهت تِ هٌافع ّوگاًی ٍ ایزاد ساَد یاا تاِ تیااى تْتاش غاشف

 ّا دس ًظش گشفتِ ضذُ است.ّا تشای ایي ضشکتّضیٌِ
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 یقیعباس صد ی،خاوقاٌ، حجت محمد آباد یفرَىگ یمجتب
 مُر

 هختلف ّایهتٌَ  تا قیوتّای ّا ٍ چاپگشتَاى اص تثلتّای آب ٍ فاؾالب هیتستِ تِ ًَ  خذهات قاتل اسائِ دس ضشکت

 ّا تستِ تِ ًَ ، هذل ٍ کاسایی آهذُ است.هحذٍدُ قیوت (2رذٍل )دس دُ ًوَد. استفا

 ي تبلت ( : محذيدٌ قیمت چاپگز2جذيل )

 حذٍد قیوت )ّضاس تَهاى( ًَ  کاال

  300-400 چاپگش

 400-600 تثلت

 

غاذٍس قاثؽ ٍ سٍش    داسی هیااى سٍش ساٌتی  تَاى دسیافت کِ اختالف هعٌاا ص هیاص هقایسِ ًتایذ حاغل اص ایي پژٍّ

 (3رذٍل) پیطٌْادی ًَیسٌذگاى ایي هقالِ، اص ًظش ّضیٌِ دس ٍاحذ غذٍس ّش قثؽ ٍرَد داسد.

ّای پشسٌلی کِ فقف دس تخص چاج ٍ تَصیع قثَؼ دخالت داسًذ تش سٍی ّا اص رولِ ّضیٌِتایذ تَرِ داضت کلیِ ّضیٌِ

ّاای پایص   ّای چاج الگَتذیْی است تا اهکاى غذٍس ٍ تَصیع دس هحل قثَؼ کلیِ ّضیٌِ ّش قثؽ سشضکي ضذُ است.

ّای دسگیش تا ایي تخص حازف خَاّاذ ضاذ. تاِ     ضًَذ ٍ ّوچٌیي ًیشٍفشؼ کِ دس حاؾش تِ غَست توام سًگی چاج هی

ی دس سٍش دٍم رایی ًخَاٌّذ اّایی کِ غشفاً کاسی غیش اص چاج ٍ تَصیع قثؽ ًذاسًذ دس هحاسثات ّضیٌِتیاى تْتش ًیشٍ

 داضت.

 َا بٍ تًمان()کلیٍ َشیىٍ ( : قیمت تمام شذٌ َز قبض3جذيل )

 ًَ  سٍش

ّضیٌااااااِ 

قشائااااات ٍ 

 تَصیع

ّضیٌِ 

 کاغز

ّضیٌِ چاج الگَی 

 فشؼ قثَؼپیص

ّضیٌاااااااِ  

 پشسٌل
 قیوت توام ضذُ  

 55/482 21/53 67/2 67/6 420 سٍش هعوَل

سٍش غااذٍس قااثؽ دس 

 هحل

379 95/0 - - 95/379 

 

کِ تعؿی اص هطتشکیي تا استقثال اص ایي قاش ، هایال تاِ     ّوچٌیي هطاّذُ ضذّای هیذاًی ٍ اًزام پیوایص دس تشسسی

 تَاى تا دس اختیاس قشاس دادى یاک دساتگاُ کااست خاَاى سایاس     تِ ایي تشتیة هی پشداخت قثؽ دس هحل ًیض تَدًذ.
vii  ِتا

. ّوچٌیي هَاسدی اص عالقاِ تاِ پشداخات ًقاذی     کشدّا دس هحل دسیافت تخص قاتل تَرْی اص تذّی کٌتَسخَاىضخع 

 گضاسش ضذ. ّاغزی( دس هحل ًیض تَسف کٌتَسخَاى)پَل کا

. ضاذ اًزاام   تاش، پیطشفتِهشاحل  اقذام دستشای قثَؼ تا پیام کَتاُ تشداضت اقالعات تلفي ّوشاُ هطتشکیي رْت اسسال 

گشفت، تا تتاَاى   قشاسهَسد تشسسی ّوچٌیي اهکاى ایزاد تستش تحت ٍب رْت تشداضت ٍ حثت اقالعات تِ غَست تشخف 

  دس هشاحل تعذی تحقیق اص ایي هضایا ًیض تْشُ رست.

ّای تثلت رذیذ صهاى قشائت تِ ضکل هحسَسی افاضایص یافات اهاا تاا     اص دستگاُ ّاهشاحل اٍلیِ استفادُ کٌتَسخَاى دس

اص  هشساَم اى قشائت، اختالف هعٌا داسی تایي ایاي سٍش ٍ سٍش   هأهَستَسف  سگزضت صهاى ٍ قشائت تعذاد تیطتشی کٌتَ

 ًظش صهاًی هطاّذُ ًطذ.
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   .(4رذٍل) سٍش اختالف هحسَس هطاّذُ ًگشدیذ تیي صهاى قشائت تا فشؼ تشداضت فقف سقن کٌتَس دس ّش یک اص دٍ

حال تایذ صهاًی رْات صدى دسب هٌاضل هطاتشک تاا تااص ضاذى دسب سا دس ًظاش        ّش  تذیْی است کِ دس ّش دٍ حالت تِ

ضذ تِ ًاچاس تایذ تَؾیحاتی رْت سفاع اتْاام   گشفت، ؾوي آًکِ چَى سٍش دٍم تشای اٍلیي تاس دس سكح استاى ارشا هی

 تَاى تِ آى ًسثت داد.ضذ کِ اختالف صهاى هطاّذُ ضذُ سا هیتِ هطتشک دادُ هی

 َز اشتزاکمتًسط سمان قزائت ( : 4جذيل )

 حاًیِ(صهاى ) ًَ  سٍش

 54 سٍش هعوَل

 61 سٍش غذٍس قثؽ دس هحل
 

تا اؾافِ کشدى صهاى غشف ضذُ تشای غذٍس قثَؼ ٍ سشضکي کشدى آى تش سٍی تعذاد قثؽ غادس ضذُ دس هحل اختالف 

 (5تسیاس هحسَسی اص ًظش صهاًی دس سٍش رذیذ هطاّذُ ضذ. رذٍل)

 قبض َز ( : متًسط سمان قزائت ي صذير 5جذيل )

 صهاى )حاًیِ( ًَ  سٍش

 6535 سٍش هعوَل

 171 سٍش غذٍس قثؽ دس هحل

 ایاي  دس –خَاى غیش اص تشداضت سقن کٌتَس اقالعات دیگشی سا اص هطاتشک دسیافات کٌاذ    تا دس ًظش گشفتي آًکِ ّشکٌتَس

 هحسَسی صهاى اختالف –ّا ًیض تشداضت ضذ اقالعات خاًَاساسُ تلفي ّوشاُ ٍ ضو اقالعات کٌتَس سقن تش عالٍُ پضٍّص

تِ دیگش تیاى تا دس ًظش گشفتي هزوَ  صهاى ّای غشف ضذُ تشای قشائات هطاتشک ٍ غاذٍس     طذ.ً هطاّذُ سٍش دٍ تیي

 .کشدتَاى اقالعات تیطتشی سا تشداضت قثؽ دس ّش دٍ سٍش ٍ تا فشؼ یک تاصُ صهاًی تشاتش دس سٍش دٍم هی

 ًوایٌذ.صهاًی هضیت سٍش غذٍس قثؽ دس هحل سا ًسثت تِ سٍش هعوَل احثات هیّای دادُ

ًسثت تاِ سٍش رذیاذ اتاشاص ًاسؾاایتی      ّایی کِ دس ایي تحقیق گشٍُ ًَیسٌذگاى سا یاسی کشدًذ،ّی  یک اص کٌتَسخَاى

 اسائِ ًوَدًذ. فشآیٌذدس هَاسدی ًظشاتی دس رْت ّشچِ تْتش ضذى  ٍ ًکشدًذ

ّای استفادُ ضذُ دس ّش دٍ سٍش غَست گشفات هضیات سٍش غاذٍس قاثؽ دس     تیي ّضیٌِ سخت افضاسای کِ دس هقایسِ

ٍ دس سٍش غاذٍس قاثؽ دس    ضَدّای قشائت دستی استفادُ هیدس سٍش هعوَل اص دستگاُ (6رذٍل)هحل احثات گشدیذ. 

   (2گشدد. رذٍل)هحل اص یک تثلت تعالٍُ یک چاپگش استفادُ هی

 بٍ اسای َز کىتًرخًان َای بٍ کار رفتٍافشار ( : َشیىٍ سخت6جذيل )

 هحذٍدُ قیوت)هیلیَى تَهاى( ًَ  سخت افضاس ًَ  سٍش

 2/2 حثات دستی سٍش هعوَل

 8/0 تثلت ٍ چاپگش سٍش غذٍس قثؽ دس هحل

  

دس ٍاحذ قثؽ ًیض تشتاشی سٍش غاذٍس قاثؽ دس هحال تاِ احثاات سسایذ.         ٍ چاج دس هقایسِ ًتایذ ّضیٌِ کاغز هػشفی

 (7رذٍل)
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 ...شُر َمدان شُری ي فاضالب قرائت کىتًر مشترکیه آب

 یقیعباس صد ی،خاوقاٌ، حجت محمد آباد یفرَىگ یمجتب
 مُر

 در ياحذ قبض ي چاپ ( : َشیىٍ کاغذ مصزفی7جذيل )

 قیوت توام ضذُ )تَهاى( ًَ  سٍش

 34/9 سٍش هعوَل

 95/0 سٍش غذٍس قثؽ دس هحل

 

 تااَاى اص هزوااَ  ًتااایذ حاغاال ضااذُ ایااي اسااتٌثاـ سا داضاات کااِ اسااتفادُ اص ایااي سٍش دس دساص هااذت تااِ ًفااع هاای

تش سا خَاّذ داضت. اها تِ ّش سٍی دس هشاحال گازس اص   ّای پیطشفتٍِ قاتلیت سضذ تِ ًظامّای آب ٍ فاؾالب تَدُ ضشکت

دس پایااى   ّا ٍ هطاکالتی ٍراَد خَاّاذ داضات.    ّای رذیذ ّوَاسُ هَاًع سختیّای سٌتی ٍ سٍی آٍسدى تِ سٍشسٍش

          ِ  یپیطٌْاد ًَیسٌذگاى ایي هقالِ تش آى استَاس است کاِ اص ایاي سٍش تایاذ تاِ عٌاَاى هشحلاِ گازس تاِ ساوت راهعا

سفت کِ هٌزش تاِ حازف اساتفادُ اص    است استفادُ ًوَد ٍ تا رایی پیص  سٍی ایشاى عضیض ًٍیک کِ ّواًا افق پیصشالکت

 د.َخَاًی ضکٌتَسفشآیٌذ کاغز دس 
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Subscribers Meter Reading of Water And Sewer Billing Method 

Hamadan to Annie in place to Help the Tablet and Spatial Data 

Mapping in the Urban Environment Mobile GIS 

 

Abstact 

Nowadays The need to facilitate the process of meter reading systems for water and sewage companies 

felt. Therefore, methods that can be removed in order to facilitate the process of meter reading and also 

bring down the percentage of error in the creation of better management of subscriber and revenue 

management function a major step towards the water and wastewater income firms reduce the cost utility 

bills will be printed and distributed.For this reason, the authors operational tests and determined the city's 

water meter reading and billing subscribers in place, according to the Energy Department approved tariffs 

in the city of Hamedan were able to do this. Because the method of calculation and at the same time 

including reading and bill distribution is a significant reduction in the cost of printing and distribution of 

bills, saving paper and also human-powered computing will have control of the meter reader by managers 

and record daily information and also monitor and update maps every time reading is the other advantage 

of this method. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Tablet 
ii Hand Held 
iii On Line 
iv Off Line 
v Web Service 
vi Bluetooth 
vii Mobile POS 


