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 چکیذه :
 کارگیزی¬ضَد.. تِ یضٌاختِ ه یاییاطالػات جغزاف یلٍ تحل یزیتهذ یًٌِزم افشار در سه یيتِ ػٌَاى کارآهذ تزARC GISاهزٍسُ ًزم افشار  

ًزم افشار در ضزکت آب ٍ  یياست کِ استفادُ اس ا یْیدادُ است. تذ یصهختلف افشا ّای¬ًزم افشار ػولکزد را در حَسُ یيا ّای¬اتشار

 ARC MAP   ٍARCًزم افشار  یيدر ا ّا¬یطهح تزیي کارتزد¬آٍرد. پز یکاهل ٍ جاهغ تز اطالػات را تِ ػول ه یزیتفاضالب هذ

CATALOG  یطتاضذ. هح یه ARC MAP  ًیطٍ استفادُ اس تَاتغ هختلف ٍ هح یلتحل یزایصٍ ّا،¬یِال یجْت فزاخَا ARC 

CATALOG  یزاتٍ تؼو یاس ٍ ٍاحذ ًگْذار یا ی. ٍاحذ جگیزد¬هیر هَرد استفادُ لزا ّا¬یٍِ ساخت ال یزیتجْت هذ (PM ٍد )

جْت  تَاًذ¬یدرست ه یتاًک اطالػات یک. لذا گذارد¬یه یزتاث یگزیّستٌذ کِ کار ّز کذام تز د یکذیگزتا  ینتخص تا ارتثاط هستم

 یتتز اساس هَلؼ یتاًک اطالػات یک یاس دار یا یّز دٍ ٍاحذ تاضذ.اس آى جا کِ ٍاحذ ج یتزا یاّذاف دراس هذت کوک تشرگ یطثزدپ

تز  ساسی¬آهادُ یي.ا ساسد¬یآهادُ ه یزاتٍ تؼو یخَد را جْت استفادُ ٍاحذ ًگْذار یتاًک اطالػات تاضذ¬یه یفیٍ اطالػات تَص یهکاً

 یٌکالسم جْت ل احلهمالِ  هز یياساس ا یي. تز ایزدگ-یّا، هٌَْل ّا ٍ ....اًجام ه یزض یهطاٍر استاى تزا یارسال یٌگکذ یستناساس س

 .آٍرد¬یدٍ لسوت را فزاّن ه یيا
 

 یٌگکذ یزات،ٍ تؼو ی، ًگْذار ARC GIS  ،ARC CATALOG  ،ARC MAP  های کلیذی :واصه
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 هقذهه -1

تِ ػثارت دلیك تز هٌْذسی ًگْذاری ٍ تؼویزات تا پیطزفت ٍ تَسؼِ تجْیشات ٍ  اهزٍسُ هَضَع ًگْذاری ٍ تؼویزات ٍیا

هاضیي آالت ٍ اتَهاسیَى دستخَش تحَالت ضگزفی گزدیذُ است. سیز تحَالت تِ گًَِ ای است کِ صاحثاى صٌایغ ٍ 

تهِ رلاتهت تها تهاسار تهیي      هذیزاى تَلیذ تذٍى اطالع ٍ آگاّی اس ػلَم پیطزفتِ هٌْذسی ًگْذاری ٍ تؼویزات ًِ تٌْا لادر 

ای هَاجهِ ّسهتٌذ.   ّای گذضتِ خَد ًیش تا هطهکالت ػذیهذُ  الوللی تَلیذات هطاتِ خَد ًثَدُ تلکِ تزای حفظ هَفمیت

ّای صهٌؼتی ٍ کهاّص ًهز     تٌاتزایي تَجِ تِ تحث ًگْذاری ٍ تؼویزات تِ هٌظَر افشایص سهاى لاتل استفادُ اس سیستن

هزی ضزٍری هی تاضذ. در ایي هیاى تا تَجِ تِ رضذ رٍسى افشٍى ػلهَم هختلهف ٍ اسهتفادُ    خزاتی ٍ اس کار افتادگی آًْا ا

 گستزدُ اس سیستن ّای کاهپیَتزی، هثحث ًگْذاری ٍ تؼویزات ًیش ٍارد ایي ػزصِ ضذُ است

ب، لیکي تا تَجِ تِ هاّیت هکاى هزجغ تزخی اس تاسیسات ٍ تجْیشات تَیژُ در ضزیاًْای حیهاتی هاًٌهذ ضهثکِ ّهای آ    

تزق، فاضالب، هخاتزات، آتص ًطاًی ٍ... استفادُ اس سیستن ّای کاهپیَتزی لثلی کِ صزفا تا ارایِ یهک تاًهک اطالػهاتی    

ّای هختلف را تز ػْذُ داضت، پاسهخگَی ًیهاس تهِ سهزػت تهاالی      غیز هکاًی ٍظیفِ ًگْذاری ٍ تؼویزات ٍ گشارضگیزی

السم است اس سیستن ّایی کِ دارای هاّیت هکاًی هی تاضذ ، تهذیي   دستزسی تِ اطالػات هَرد ًیاس ًوی تاضذ.تٌاتز ایي

هٌظَر استفادُ کزد. استفادُ اس سیستن ّای اطالػات جغزافیایی در ایي خصَظ تا تَجِ تِ ایٌکهِ کلیهِ لاتلیهت ّهای     

را هی تاضذ ٍ تسهتز  ّای لثلی را دارا تَدُ ٍ ػالٍُ تزآى اهکاى پایص هکاًی ػَارض ٍ اطالػات هزتَط تِ آًْا را داسیستن

 السم جْت سَْلت دستزسی تِ اطالػات را فزاّن هی ًوایذ، هٌاسة تِ ًظز هی رسذ.

 های نگهذاری و تعویزاتساسی سیستنلشوم پیاده -2

 توهام  لیوهت  کهاّص  در را سیهادی  تسیار ًمص تَاًذ هی ساسهاى، یک در خاظِ تؼویزاتِ ٍ ًگْذاری سیستن کارگیزی تِ

 تهز  در را تَلیهذ  ّای ّشیٌِ اس ای ػوذُ تخص هجوَع، در تؼویزات، ٍ ًگْذاری ّای ّشیٌِ. ًوایذ ایفا ًْایی هحصَل ضذُ

 در را ضهذُ  تَلیذ هحصَل ّشیٌِ درصذ 2۶ تا 15 حذٍد چیشی ّشیٌِ ایي تزرسی، هَرد صٌؼت ًَع تِ تَجِ تا. گیزد هی

ِ  تؼویهزات  ٍ ًگْهذاری  ّهای  فؼالیت تزای کِ دالر ّز اس سٌت 11 حذٍد کِ است دادُ ًطاى تحمیمات. گیزد هی تز  ّشیٌه

 آهزیکها  صهٌایغ  کِ است حالی در ایي تاضذ هی تؼویزات ٍ ًگْذاری حَسُ در ضزٍری غیز ّای فؼالیت تِ هزتَط ضَد، هی

ِ  اسهت  هؼٌهی  تهذاى  ایهي . ًوایٌهذ  هی ّشیٌِ خَد تجْیشات تؼویزات ٍ ًگْذاری تزای دالر تیلیَى 6۶۶ حذٍد ساالًِ  که

ِ  را حهَسُ  ایهي  در جهَیی  صزفِ دالر تیلیَى 2۶ ساالًِ، تؼویزات، ٍ ًگْذاری فزآیٌذ صحیح هذیزیت ُ  ته  خَاّهذ  ّوهزا

 .داضت

 اصلی: اّذاف

 ٌِآالت هاضیي ٍ تجْیشات هفیذ ػوز دٍرُ کزدى تیطی. 

 ٌِآالت هاضیي ٍ تجْیشات اطویٌاى لاتلیت کزدى تیطی. 

 ٌِتجْیشات کلی کارایی کزدى تیطی. 

 ٌِآالت هاضیي ٍ تجْیشات اتفالی تؼویزات کزدى کوی. 

 ٌِدستگاُ ّایخزاتی اثزتَلیذ تز خطَط تَلفات ّای کزدى ّشیٌِکوی. 

 در صنعت آب و فاضالب GISکاربزدهای  -3

 فاضهالب  ٍ آب صهٌؼت  اسهت،  کطَرفؼال در کِ هْن صٌایغ اس یکی تزد تْزُ هختلف صٌایغ در تَاى هی GIS سیستن اس

 ًوهَدى  رٍس تِ ٍ فاضالب ٍ آب ّای ضزکت در تْتز دّی خذهات ٍ ّا ضثکِ تِ هزتَط اطالػات تِ دستیاتی تزای تاضذ هی

   تِ:  تَاى هی فاضالب ٍ آب صٌؼت آى در ًوَد. کارتزدّایی استفادُ GIS سیستن اس تَاى هی هَجَد اطالػات

 هطتزکیي اهَر هؼاًٍت 
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 تزداری تْزُ هؼاًٍت 

 تَسؼِ ٍ هٌْذسی هؼاًٍت  

 .پزداسین هی آًْا اس هَرد دٍ  تزرسی تِ اضارُ کزد کِ 

 تَسؼِ  ٍ هٌْذسی هؼاًٍت -1

 ُفاضالب ٍ آتزساًی طزحْای هختلف اجشاء طزاحی جْت فٌی آهار ٍ اطالػات اس استفاد 

 ُضثکِ تاسساسی ٍ اصالح طزحْای جْت ضثکِ هَجَد ٍضؼیت اس استفاد 

 ًِگْهذاری  ٍ تؼویهز  ههذیزیت  سیسهتن  اس لسهوتی  تؼٌهَاى  تأسیسهات  اس هکهاًیشُ  تصَرت ًمطِ تْی ٍ 

 اطالػات کزدى رٍس تِ سَْلت ٍ رلَهی تصَرت اطالػات ًگْذاری سیستن اصالح جْت ریشی تزًاهِ

 سیستن اس تزداری تْزُ ٍ اصالح طزاحی، ریشی، تزًاهِ جْت سیستن ّیذٍلیکی هذلساسی  

 ِکٌتزل ًماط تِ هزتَط اطالػاتی تاًک تْی (Benchmarks )استاى ضْز ّز در هَجَد  

 هذیزیت تْثَد ٍ ریشی تزًاهِ هؼاًٍت -6

 اطالػات هذیزیت ّای سیستن ایجاد (MIS )ضزکت هذت تلٌذ ٍ هتَسط کَتاُ، ریشیْای تزًاهِ تزای  

 ٍری تْزُ تْثَد تزای تحمیماتی طزحْای در کارتزد  

 سیستن تزلزاری تِ کوک ٍ تستزساسی ISO 

  ِهاًٌذ سالیاًِ ٍ هاِّ سِ هاّیاًِ، تصَرت ضزکت کلی ًسثتْای هحاسث  : 

 فاضالب ٍ آب هطتزکیي افشایص تِ ضثکِ تَسؼِ درصذ 

 در نگهذاری و تعویزات GISکاربزد  -4

ػلیزغن ایٌکِ تا گستزش استفادُ اس سیستن ًگْذاری ٍ تؼویزات تجْیشات تا سزػت ٍ لاتلیت تاالتزی اًجام ههی گیهزد،   

سیستن ّا  هاًٌذ سیسهتن ّهای ضهثکِ ای، هاًٌهذ  ضهثکِ ّهای آب، تهزق، فاضهالب،         لیکي ًگْذاری ٍ تؼویزات تزخی 

هخاتزات ٍ ضزیاًْای حیاتی ٍ تطَر کلی سیستن ّایی کِ دارای هاّیت هکاى هزجغ هی تاضهٌذ ٍ هَلؼیهت جغزافیهایی    

س ایي سیستن ّهای  ػَارض در خصَظ ًگْذاری، تؼویزات ٍ تْزُ تزداری آًْا دارای اّویت هی تاضذ، صزفا تا استفادُ ا

هکاًیشُ تِ تٌْایی پاسخگَی ًیاسّا ًوی تاضذ ٍ هی تایست اس رٍضْایی جْت ًگْذاری ٍ تؼویزات ایي لثیل تاسیسات ٍ 

تجْیشات استفادُ گزدد تا تتَاى هَلؼیت هکاًی ػَارض را کِ ًمص هْوی در ًحَُ تؼویزات ٍ ًگْهذاری آًْها دارد، ههذ    

 ًظز لزار داد.

( تذیي هٌظَر تسیار سَدهٌذ ٍ هفیذ هی تاضذ.ایي سیستن ّا ػالٍُ تهز  GISّای اطالػات جغزافیایی)استفادُ اس سیستن 

آًکِ لاتلیت سیستن ّای هکاًیشُ لثلی را دارا هی تاضٌذ، تَاًایی هذیزیت هکاًی اطالػات را تِ کهارتز ههی دّهذ.ٍ اسایهي     

اًی هی تاضهٌذ، تها اسهتفادُ اس ایهي رٍش تسهیار      حیث ًگْذاری ٍ تؼویزات سیستن ّا ٍ تاسیساتی کِ دارای هاّیت هک

 هٌاسة است.

 ( :GMSهشایای استفادُ اس سیستن ًگْذاری ٍ تؼویزات جغزافیایی)

 لاتلیت ًوایص هَلؼیت هکاًی ػَارض -1

 سَْلت تزٍسرساًی اطالػات -6

 ػذم ًیاس تِ طثمِ تٌذی ػَارض -1

 اهکاى تؼییي هَلؼیت ػَارض ًسثت تِ یکذیگز -9

 ػارضِ تا استفادُ اس ضٌاخت هَلؼیت ػَارض دیگزاهکاى رفغ خزاتی یک  -5
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 GISورود کذینگ شیزاالت در  -5

 تاضذ.رلوی هی 61تز اساس دستَر الؼول ارسالی ّز ضیز دارای یک کذ 

 
 ( : کذینگ شیزاالت1شکل )

ایجهاد   options   ٍAdd field تز اساس ایي دستَرالؼول فیلذ ّای هَرد ًظز را در دیتاتیس جی ای اس تا طی  هسهیز  

اس دسهتَر   1۶لهزاردادُ ٍ تهزای لهزار گیهزی ػهذد       short Integer آى را   PM-1   ٍtypeهی ضَد. ًام فیلذ هَرد ًظز را 

Field Calculator  ضَد.استفادُ هی 

 
 Field Calculator( : 2شکل )

 دارین:  PM-5اًجام هی دّین. تزای فیلذ  PM-2  ٍPM-3  ٍPM-4ّویي کار را تزای  ایجاد ٍ پز کزدى فیلذ ّای 

 select byکٌین.سپس تِ جذٍل تَصیفی رفتِ ٍ ضیز ّا را تا استفادُ اس دسهتَر  ایجاد هی  type textرا  تا   PM-5.فیلذ 

attribute         ِاًتخاب هی ًوایین. تز رٍی تة لیلذ هَرد ًظهز رفتهِ ٍ راسهت کلیهک کهزدُ ٍ گشیٌهField Calculator   را

 کلیک هی ًواین.  okلزار دادُ ٍ تز رٍی گشیٌِ  ۶1اب هی ًواین. همذار را تزاتز اًتخ

 
 PM-5( : فزاینذ تکویل فیلذ 3شکل )
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 ضَد:تِ تزتیة سیز ػول هی  PM_7را هاًٌذ فیلذ  لثل ایجاد ٍ کاهل هی ًواین.تِ هٌظَر پز کزدى فیلذ   PM_6فیلذ 

 ضیز ّای هَجهَد  در ّهز ضهیت را در حالهت       Select by locationرا ایجاد هی ًوایین. تز اساس دستَر   PM-7فیلذ 

select   لزار هی دّین. کذ ضیت را تا استفادُ اس دستَرField Calculator  .کاهل هی ًوایین 

 
 PM-7( : فزاینذ تکویل فیلذ 4شکل )

 لیٌک اصلی تیي ّز دٍ ٍاحذ هی تاضذ. دارای خصَصیات سیز است : تاضذ کِاصلی تزیي ٍ هْن تزیي کذ، کذ هحلی هی

 در ّز ضیت هی تَاًذ تاضذ. 999تا  ۶۶1.سِ رلوی است ٍ در ّز ضیت اس 1

 . .تز اساس هسیز ایجاد هی ضَد.6

 تزای ایجاد ایي کذ تِ تزتیة سیز ػول هی ًوایین:

 لزار هی دّین.  Start Editingرا ایجاد هی ًوایین. سپس حالت ًزم افشار را در حالت  PM-8فیلذ 

را تهز رٍی الیهِ     PM-8لهزار ههی دّهین. فیلهذ       viewسپس اتتذای ضیت هَرد ًظز رفتِ ٍ جذٍل تَصیفی را در کٌار 

valve  .لیثل هی ًایین 

 

 PM-8( : فزاینذ تکویل فیلذ 5شکل )

 باسدیذ هانور -5-1

ّایی جْهت  تاسدیذ هاًَر تِ ػٌَاى تخطی اس کار ّای ٍاحذ ًت ضٌاختِ هی ضَد.ٍاحذ ًت تز اساس تزًاهِ ًت دستَر کار

ًوایذ.گشارش کار آى  در رٍس تؼذ اس پیواًکار هَرد ًظز تحَیل هی گیزد. پس اس تائیذ ٍاحهذ  تاسدیذ هاًَر ضیز ّا صادر هی

اساس کذ ّای هحلی در دیتا تیس جی ای اس ثثت هی ًوایذ.در گذضهتِ  ًظارت ٍاحذ جی ای اس گشارش کار ّا را تز 

کارضٌاساى جی ای اس تاسدیذ هاًَر را تز اساس ًمطِ ّای ضاتلَى ضذُ تَسط پیواًکار ثثت هی کزدًذ.ایي ًمطِ ّهای  

ي اساس سههاى طهَالًی   در تؼذاد کن ایجاد هی ضذًذ ٍ تِ هزٍر سهاى اس تیي هی رًٍذ. ٍرٍد تاسدیذ هاًَر در ًزم افشار تز ای

رلوی تاسدیهذ   61را در پی داضت.اس سهاى استمزار ٍاحذ ًگْذاری ٍ تؼویزات ٍ لیٌک تیي ایي دٍ ٍاحذ تز اساس کذ ّای 
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هاًَر هزتَطِ تز اساس گشارش کار ّا در سهاى کوتزی ٍارد ًزم افشار هی ضَد ٍ ًمطِ هَضَػی خزاتی ّای ضهیز ّها تهِ    

 دد.صَرت الکتزًٍیکی ایجاد هی گز

 نقشه های باسدیذ هانور -5-2

ًمطِ ّای تاسدیذ هاًَر تِ هٌظَر ًوایص هطکالت تِ کار هی رًٍذ. تِ هٌظَر ساخت ایي ًمطِ تا استفادُ اس ًزم افشار تهِ  

را اًتخاب هی ًواین.سهپس تهز رٍی     Select By Attributeتزتیة سیز ػول هی کٌین.تز رٍی الیِ ضیز ّا رفتِ ٍ گشیٌِ 

 ًوایین.هی  Sortتِ تاس دیذ هاًَر رفتِ ٍ آى را اس تاال تِ پاییي  فیلذ هزتَط

 
 ( : فیلذ انتخاب شیزاالت6شکل )

 لزار هی دّین.  Selectیک ًَع اس هطکالت هثال تواهی ًاهزئی ّا را در حالت 

 
   Select By Attribute( : فیلذ 7شکل )

 را اًتخاب هی ًوایین.  Arc Tools Boxرفتِ ٍ گشیٌِ  Standardسپس تِ ًَار اتشار 

را در لسهوت ههَرد ًظهز      bufferرا اًتخاب ههی ًوایین.سهپس     Searchتا تاس ضذى پٌجزُ سیز اس تة ّای پاییي گشیٌِ 

 را اًتخاب  هی کٌین.  buffer تایپ هی ًوایین.دستَر 

  ok لزار هی دّین سپس تهز گشیٌهِ    1۶ى را تِ تزتیة الیِ ضیز ّا را اًتخاب ضؼاع حزین آ  Bufferتا تاس ضذى دستَر 

را   Propertiesرفتِ ٍ تز رٍی الیهِ ایجهاد ضهذُ راسهت کلیهک کهزدُ ٍ گشیٌهِ          Layersکلیک هی ًوایین. ٍ تِ لسوت 

 ok را اًتخاب کزدُ ٍ ًام اى را ًاهزئی لزار هی دّین سپس تز گشیٌِ   Generalاًتخاب هی ًوایین.اس هیاى تة ّای تاال 

 هی ًوایین.کلیک 
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   Buffer( : تکویل فیلذ 8شکل )

  Exportاًتخاب هی ًوایین.ایي کار را تزای تواهی خزاتی ّا اًجام هی دّین.تها    Fill colorرًگ هَرد ًظز را در لسوت 

 گزفتي اس ًمطِ هَرد ًظز ًمطِ سیز حاصل هی گزدد.

 
 ( : نقشه خزوجی فزاینذ9شکل )

 اقذام اصالحی -5-3

ّهای  ّای تَسط ٍاحذ ًگْذاری ٍ تؼویزات ایي تار دستَر کار ّایی ٍاتستِ تِ هٌظَر رفغ خزاتیتائیذ گشارش کارپس اس 

ّای پیواًکار هزتَط آٍردُ ضذ تَسط کارضٌاس ًظارت هَرد تزرسی ضَد.پس اس اى کِ گشارش کارتاسدیذ هاًَر صادر هی

 گزدد.تیس جی ای اس ثثت هی گزدد.سپس الذام اصالحی تائیذ ضذُ در دیتاٍ تائیذ هی

کلیک هی کٌهین.پس اس ایهي کهار      open Attribute Tableتِ هٌظَر ایي کار تز رٍی الیِ ضیز ّا رفتِ  ٍ تز رٍی گشیٌِ 

 یک فیلذ تِ ًام الذام اصالحی ٍ فیلذ دیگز تِ ًام تاریخ ایجاد هی ًوایین.

 
   Select By location( : فیلذ 11شکل )
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 کاربزدیهثال  -6

فزا خَاًذُ ضذُ اًهذ. ضهیز جذیهذ در یکهی اس کَچهِ ّها         Arc Mapالیِ ضیز ّا، هؼاتز، لَلِ ّا ٍ ضیت تٌذی در هحیط 

ٍ ًَع آتص ًطاًی سهیٌی هی تاضذ. تایذ در ًظز داضت کِ ضیز دلیما تایهذ تهز     5۶ًصة ضذُ است .ایي ضیز دارای لطز 

کلیک ٍ ضهیز را    Sketch toolsاستفادُ هی ضَد. رٍی دستَر    Snappingرٍی لَلِ ًصة ضَد تِ ایي هٌظَر اس دستَر 

 در جای خَد درج هی ًوایین.

 
   Sketch tools( : دستور 11شکل )

 نتایج و پیشنهادها -7

( دٍ تخص تا ارتثاط هستمین تا یکذیگز ّستٌذ کِ کار ّز کهذام تهز   PMٍاحذ جی ای اس ٍ ٍاحذ ًگْذاری ٍ تؼویزات )

تَاًذ جْت پیطثزد اّذاف دراس هذت کوک تشرگی تزای ّز دٍ گذارد. لذا یک تاًک اطالػاتی درست هیتاثیز هیدیگزی 

-ٍاحذ تاضذ.اس آى جا کِ ٍاحذ جی ای اس داری یک تاًک اطالػاتی تز اساس هَلؼیت هکاًی ٍ اطالػهات تَصهیفی ههی   

ساسی تز اسهاس سیسهتن   ساسد .ایي آهادُت آهادُ هیتاضذ تاًک اطالػاتی خَد را جْت استفادُ ٍاحذ ًگْذاری ٍ تؼویزا

گیزد. ارتثهاط کاههل ٍ درسهت ایهي دٍ ٍاحهذ تاػهث       کذیٌگ ارسالی هطاٍر استاى تزای ضیز ّا، هٌَْل ّا ٍ ....اًجام هی

 پیطثزد صحیح ٍ کاهل اّذاف تْزُ تزداری ضزکت خَاّذ تَد.

 هزاجع -8
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Abstract 

The ARC GIS software as the most effective software to manage and analyze geographic information 

known. The use of this software tool performance has increased in various fields. Obviously, the use of 

this software in a comprehensive water and wastewater management to act on the information. The most 

widely used software environment in the ARC MAP and ARC CATALOG is. ARC MAP environment to 

invoke layers, editing and analysis of various functions to manage and build the ARC CATALOG layer is 

used. GIS unit and unit maintenance (PM) with a direct connection with each other are two parts that 

affect each another.These repairs will prepare the preparation according to the coding system 

CONSULTANTS province valves, manholes and .... done. Accordingly, this article provides the steps 

necessary to link the two parts. 

Keywords: ARC GIS, ARC CATALOG, ARC MAP, maintenance, coding 
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