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  مقدمه:

 اطالعات داده مکانیارتقاء سطح کشور، در صنعت آب و فاضالب  اثربخش مدیریت و ریزيبرنامه مبانی ترین اساسی از یکی

از  هاي چون ساخت پروژه ها است،مربوط به نقشه GIS در عوارض توصیفی و مکانی اطالعات از توجهی قابل رصدد باشد.می

 راستاي در آنها حین اجراي عملیات اجرایی آزمایی راستی وجود شرح خدمات یکپارچه برداشت عوارض و روند عملیاترو  این

  .است ضروري امري استناد، قابل اطالعات به دستیابی

هاي مکان محور و نتایج ارائه شده هاي متعددي در این بخش وجود دارد که باعث نقص در اطالعات موجود در سیستمچالش 

روز بودن و کاهش توان به تعدد پروژه هاي اجرایی از نظر نوع قرارداد، دقت و نحوه برداشت اطالعات مکانی، بهگردد که میمی

اخت و ورود اطالعات آن به پایگاه داده، وجود واحدهاي مختلف دخیل در روند تولید، فاصله زمانی اجراي پروژه با تهیه چون س

  تحویل چون ساخت اشاره نمود. و نظارت

هاي برداشت اطالعات مکانی مطرح و با درنظر گرفتن استاندارد GISموضوع فوق در شوراي راهبري  ،لذا با توجه به اهمیت

هاي موفق موجود در خت شرایط عمومی پیمان و نمونها، مواد مربوط به تهیه چون سکشور ابالغی توسط سازمان نقشه برداري

  گردیده است.تدوین سند حاضر با محورهاي ذیل  ،هاي آب و فاضالب کشورشرکت

کلیه تمام پروژه هاي عمرانی، جاري، فاینانس و امانی مربوط به اصالح و توسعه شبکه هاي آب و فاضالب و ، هاهمنظور از پروژ 

  پروژه هاي مرتبط با حوزه مهندسی و توسعه، مشترکین و درآمد، بهره برداري و... می باشد.

 و تهیه چون ساخت پروژه هاي اجراییبرداشت اطالعات  تشرح خدما -1

 ساخت چون اطالعات سنجی صحت و نظارت روند دستورالعمل -2

  

 بایست مفاد و می الزامیستهاي زیر مجموعه اجراي دستور العمل حاضر پس از ابالغ براي کلیه شرکت

 هاي اجرایی دیده شود.ه کلیه قراردادمآن در ضمی
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  و تهیه چون ساختبرداشت اطالعات  تشرح خدما -1

  پروژه هاي اجرایی

  شرایط عمومی پیمان) 22(مربوط به ماده 

  برداشت اطالعات مکانی  - الف

 کلیات برداشت -1- الف

هاي مربوطه به دستگاه نظارت پیمانکاران موظفند تیم و اکیپ نقشه برداري خود را جهت راهنمایی و اخذ فایل -

 معرفی کند.

 صورت پذیرد. و به صورت کانال بازنقشه برداري توسط پیمانکاران در حین پروژه  -

سانتیمتر می  5سانتیمتر و دقت ارتفاعی  20برداشت اطالعات مکانی دقت مسطحاتی حداقل دقت مورد نیاز براي  -

 باشد.

 .باشد WGS 84 با بیضوي مبنا UTM هاي مذکور سیستم تصویرمبناي سیستم مسطحاتی نقشه -

است به منظور اجراي عملیات برداشت اطالعات مکانی، دالیل فنی خود براي استفاده از روش  موظفپیمانکار  -

 نهادي (روش مستقیم، هندسی و غیره ) به دستگاه نظارت کارفرما ارائه نماید.پیش

در صورتی که نقاط مبناي سازمان نقشه برداري کشور در منطقه مورد نظر به تعداد مورد نیاز نبود  پیمانکار موظف  -

پس از  موظف است نباشد. همچنیبه انتقال آنها به داخل منطقه طبق استاندارد سازمان نقشه برداري کشور می

 ساخت ساختمان بنچ مارك ، شناسنامه نقاط مذکور را در اختیار کارفرما قرار دهد.

برداري نیز باید مطابق استانداردهاي سازمان نقشه برداري انجام شود. تعبیه بنچ مارك جهت انجام عملیات نقشه -

 نیز باید رعایت گردد. scale factorهاي طوالنی  ضمناً در مسافت

ارتفاعی عوارض، موظف به انجام عملیات ترازیابی در محدوده منطقه پروژه با  Zیمانکار به منظور بدست آوردن بعد پ -

 باشد. هماهنگی کارفرما می

و استفاده از طرح هاي  RTKدو یا سه فرکانسه با استفاده از روش  GPSاستفاده از  ،به منظور تسریع در برداشت -

ه تواند از دوربین توتال استیشن و یا هر وسیله دیگري کگردد. همچنین پیمانکار میهدي، شمیم و... پیشنهاد می

ید روش برداشت أی. مالك ارزیابی کارفرما دقت نقاط با تنماید، استفاده داشته باشددقت مورد نظر کارفرما را 

 اطالعات می باشد.

اي در طول پروژه توسط ناظر و یا به صورت دوره هاي مورد استفاده پیمانکار در ابتداي پروژه ویید فنی دستگاهأت -

دستگاه نظارت صورت خواهد پذیرفت. ناظر صحت و دقت عملکرد دستگاه را بر روي نقاط مرجع سازمان نقشه 

 ).برداري بایستی در ابتداي پروژه ارائه گرددهاي نقشهبرداري ارزیابی خواهد نمود. (گزارش کالیبراسیون کلیه دستگاه

سازمان نقشه برداري کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامی است. (از جمله یه استانداردهاي رعایت کل -

  ) 119استانداردهاي مدون در نشریات شماره 
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 برداشت نقشه هاي پایه و بروز رسانی آنها - 2- الف

از کارفرما  د به هر شکل و فرمت در صورت وجو هاي پایه یا کروکی محدوده کاري خود راپیمانکار باید آخرین نقشه -

 دریافت نماید.

پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه هاي شهري و روستایی محدوده پروژه اقدام نماید.  -

هاي دریافتی از کارفرما که ممکن است بدون مختصات بوده و یا حتی در برخی از موارد نقشه ها این موارد در نقشه

 . استاند، الزامی و تغییر بزرگنمایی شده دچار چرخش

ها، معابر و عوارض شهري و روستایی در مناطق فاقد نقشه پایه در بایست نسبت به برداشت بلوكپیمانکار می -

 یید و هماهنگی کارفرما اقدام نماید. أمحدوده جغرافیایی مورد قرارداد با ت

  

شبکه جمع آوري و انتقال  تقال، ذخیره و توزیع آب شرب،برداشت عوارض و تاسیسات (شامل تامین، ان -3- الف

 فاضالب)

پیمانکار موظف به برداشت مرکز حوضچه ها و همچنین شیرآالت و تمام انواع اتصاالت آنها  و همچنین محل   -

 درجه) می باشد.  15خمیدگی لوله ها (باالي 

براي آنها صورت پذیرد ولی براي عوارض داخل در صورتی که شیرآالت در خارج از حوضچه قرار دارد برداشت باید  -

 حوضچه، برداشت مرکز آن کافی است.

در صورت برخورد شبکه آب و فاضالب با سایر عوارض خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...) ، محل تقاطع باید برداشت  -

 گردد.

ر می بایست نسبت به رفع در صورت مشاهده مغایرت غیرمتعارف بین نقشه ها و عوارض تاسیسات موجود پیمانکا -

 مغایرت مذکور از طریق تشکیل جلسه با کارشناسان حوزه هاي فنی و بهره برداري اقدام نماید.

براي شبکه فاضالب برداشت خط فاضالبرو الزم نبوده و برداشت مرکز دریچه کافی است مگر اینکه مرکز منهول ها  -

 با مرکز دریچه فاصله داشته باشد. 

  

 عوارض مربوط به مشترکینبرداشت  -4- الف

پیمانکار ملزم به برداشت موقعیت کنتور به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود امالك و با استفاده از متر  -

 و نیز برداشت عمق کنتور از طریق اتاقچه کنتورهاي مشترکین میباشد.استاندارد 

ن و مطابقت آنها با موقعیت مکانی امالك پیمانکار موظف به برداشت موقعیت شیر قطع و وصل انشعاب مشترکی -

 می باشد. استاندارد مشترکین به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود امالك با استفاده از متر

پیمانکار موظف به ترسیم خطوط انشعابات و برقراري ارتباط کنتور هر مشترك با شیر قطع و وصل انشعاب همان  -

 وزیع می باشد.مشترك سپس اتصال به خطوط شبکه ت

پیمانکار موظف به پیاده سازي موقعیت سیفون فاضالب مشترکین و مطابقت آنها با موقعیت مکانی امالك مشترکین  -

 می باشد. استاندارد به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود امالك با استفاده از متر

تا حد ملک و فاصله افقی تا حد چپ یا  عارضه منظور از مترکشی نسبت به حدود امالك، برداشت فاصله عمودي -

  راست ملک می باشد.
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  جمع آوري و تکمیل اطالعات توصیفی  - ب

به جمع آوري و تکمیل اطالعات توصیفی تمام تاسیسات اجرا شده آب ، فاضالب و مشترکین مطابق با  موظفپیمانکار  -

  باشد. می 25/3/1398مورخ  5262/400/98ه استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضالب کشور، ابالغی به شمار

هاي غیرمکانی شبکه آب و فاضالب و تاسیسات مرتبط ممکن است با نظر کارفرما قبل هاي عوارض مکانی و موجودیتفرم -

 نیز هااز شروع عملیات اجرایی تغییر و تعدادي فرم به آنها اضافه گردد که پیمانکار موظف به تکمیل اطالعات این فرم

 اشد.بمی

  .پیمانکار باید در تکمیل اطالعات توصیفی دقت کافی را به عمل آورد -

  در تکمیل توصیفات دقت شود که تمام فیلدهاي مرتبط با ازبیلت تکمیل گردد. -

  .در صورتی که پیمانکار نتواند برخی از توصیفات را به دالیلی خاص تکمیل نماید مراتب باید به تایید ناظر مربوطه برسد -

  

   ها و تهیه دیتابیس مکانی نمودن نقشه GIS Ready - ج

باشد پس از برداشت کلیه تأسیسات و عوارض شبکه آب و فاضالب و تکمیل اطالعات توصیفی مربوط، پیمانکار موظف می -

سیسات مرتبط را ترسیم و أآوري فاضالب و تهاي انتقال و توزیع آب و انتقال و جمعهاي اطالعاتی اعم از شبکهکلیه الیه

GIS Ready سیسات مرتبط باید به تفکیک با أهاي اطالعاتی شبکه آب و فاضالب و تنماید. خروجی این مرحله الیه

استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضالب کشور، ابالغی به با  مطابقمقیاس مورد نظر در قالب فرمت ژئودیتابیس 

 تحویل گردد. 25/3/1398خ مور 5262/400/98شماره 

و...  DWGاز جمله عالوه بر فرمتهاي ژئودیتابیس پیمانکار موظف به تحویل فرمتهاي دیگر  ،در صورت نیاز کارفرما  -

 خواهد بود.

جهت پاکسازي ایرادات ترسیمی اطالعات مطابق  ایجاد ساختار توپولوژي بر روي داده هابایست نسبت به پیمانکار می -

  سازمان نقشه برداري از قبیل موارد  ذیل اقدام نماید: GIS Readyاستاندارد 

  ایجاد گره(Junction) هاکلیه نقاط اتصال خطوط شبکه  در 

 )اصالح رد شدگی و نرسیدگیover\under shoot ( 

 Split و منهول ها خطوط در محل اتصاالت 

 ) اصالح خطوط خود متقاطعself-intersection( 

 )حذف خطوط اضافی، تکراريduplicate)و همپوشان (overlapping(  

  حذفGap- Sliver گونهاي زائد و پلی 

 هاي مجاورانطباق لبه ها در فایل  

  ،و ...) بر عوارض خطی هامنهولانطباق عوارض نقطه اي ( شیرآالت، کنتور مشترکین 

 شده ذکر شود.هاي ارائه ها و فایلهاي اصلی و فرعی و اماکن عمومی بر روي نقشهاسامی کلیه خیابان -

 .پیمانکار موظف است طرق قرارگیري اجزاء شبکه در داخل حوضچه ها را در نقشه نهایی ترسیم نماید -

- Vector Type  اجزاء شبکه و تاسیسات باید در فضايGIS ready  استاندارد پایگاه داده یکپارچه مطابق با شده

 باشد. صنعت آب و فاضالب کشور
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رو، محل خمیدگی لوله) تا دیوار یا تیر چراغ سیسات (شبکه، حوضچه، فاضالبأفاصله ت) شامل DIMالیه هاي اندازه ( -

 هاي تحویلی وجود داشته باشد.برق باید در تمام فرمت

هاي بتنی ایجاد شده را به طور دقیق و در الیه ها ، جانمایی ایستگاهپیمانکار موظف است ضمن ارائه شناسنامه ایستگاه -

)BMاي تحویلی ارائه نماید.ه) در تمام فرمت  

  

 تحویل نتایج نهایی   - د

مربوط ، فرکانسه دو GPSپیمانکار موظف است همراه با فایل ازبیلت، فایل خام و پردازش شده نقاط برداشتی توسط  -

را ارائه نماید. همچنین در صورت استفاده از دوربین، ارائه فایل  RINEXبا فرمت   Roverو  Baseبه اطالعات 

 .استالزامی  GSIبرداشتی توسط دوربین با فرمت خام  نقاط 

ییدیه الزم در خصوص صحت اطالعات توصیفی و اطالعات أ، تGISها در واحد بایست جهت بررسی فایلپیمانکار می -

 مکانی عوارض را از مشاور و ناظر فنی پروژه به صورت رسمی اخذ نماید.

می   GISشده توسط واحد  GIS Readyازبیلت  به تائیدمنوط تمامی پروژه ها پرداخت کلیه صورت وضعیت ها در -

  باشد.

  د. گرد کارفرمانقشه هاي مربوط به پالن پروفیل شبکه فاضالب باید جهت بایگانی تحویل  -
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 دستورالعمل روند نظارت، تحویل و صحت سنجی اطالعات چون ساخت -2

  

  مقدمه:

 غیر امري مشخص واحد یک توسطصحت سنجی اطالعات داده مکانی به دلیل تعدد عوارض در صنعت آب و فاضالب کشور 

  .است ممکن

یک واحد نمی تواند هم تبیین کننده روشها درضمن به دلیل اهمیت ارتقاء سالمت اداري به جهت پیشگیري از فساد و ارتشاء 

  ده دار تحویل و تایید اطالعات باشد.بوده و نظارت را انجام دهد و همزمان عه

  می گردد. اعالمبه صورت ذیل  GISلذا وظایف ناظرین پروژه ها و واحد  

 

  وظایف حوزه طراحی: )1

  عنوان

  

 GISو یا ارسال آن به حوزه  GISو یا تغییرات صورت پذیرفته در طرح هاي قبلی در دیتابیس ترسیم نقشه طرح 

  جهت جایگذاري آنها

 افزایش صحت در بررسی تمام عوارض و کروکی هاي تحویل زمین شده هنگام بررسی ازبیلتها  -  اهداف

 مقایسه طرح و ازبیلت توسط حوزه مربوطه -

 گزارشگیري مکانی از طرح ها از نظر زمان، طراح و... توسط مدیران مهندسی -

  کمک به بررسی روند یک پروژه از طراحی تا اجرا و تولید اطالعات (ازبیلت) -

  

 

 فنیوظایف دستگاه نظارت  )2
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و یا  GISظر در دیتابیس و نام ناموضوع قرارداد، تاریخ تحویل زمین  نام پیمانکار، شماره قرارداد،ورود اطالعات   عنوان

  قبل از شروع پروژهجهت جایگذاري آنها  GISآن به حوزه  ارسال

 مشخص شدن پروژه هاي در حال اجرا جهت بررسی دقت نقشه برداري حین پروژه  -  اهداف

  مشخص شدن مکانی مراحل وضعیت یک پروژه  -
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  آن سنجی صحت و ، تحویلنظارت روند دستورالعملهمراه با 

  اجرایی صنعت آب و فاضالب هاي پروژهدر  

  

  شماره:

  

  تاریخ:
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  و حتی االمکان به صورت کانال باز انجام نقشه برداري توسط پیمانکاران در حین پروژه پیگیري   عنوان 

بهترین راه براي تضمین درستی اطالعات، پیگیري برداشت با توجه به حضور مستمر ناظرین فنی در پروژه،  -  اهداف

 به موقع اطالعات مکانی و توصیفی پروژه ها توسط آنها می باشد.

شبکه مثل اتصاالت و یا شیرهاي خارج از حوضچه، پس از پر شدن کانال بسیار  مکانیابی بسیاري از عوارض -

متر در شرح خدمات ابالغی را دچار خطا  سانتی20دشوار خواهد بود. لذا برداشت حدودي آنها ، دقت 

  خواهد نمود. 
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طبق شرح خدمات از پیمانکار توسط و همچنین دیگر فایلهاي الزم تحویل نقشه هاي مکانی و توصیفی  -  عنوان

 ناظر فنی 

 بررسی صحت و دقت اطالعات توصیفی و مکانی -

 GISنامه تایید صحت اطالعات توصیفی و اطالعات مکانی به واحد ارسال نقشه و فایلهاي مرتبط همراه با  -

 به صورت رسمی

قبل از تایید صورت  GISشده نقشه ازبیلت ارسالی از حوزه  GISReadyدریافت تاییدیه صحت فایل  -

  وضعیت و یا تحویل موقت پروژه

ه و همزمان عهده دار تحویل و تایید یک واحد نمی تواند هم تبیین کننده روشها بوده و نظارت را انجام داد -  اهداف

 اطالعات باشد. 

با توجه به تسلط ناظر فنی و انجام صورتجلسات کارگاهی، تایید اطالعات توصیفی و موارد مندرج در  -

 فیلدهاي مربوطه بر عهده ناظر فنی می باشد.

د اطالعات مکانی همچنین با توجه به امکان مغایرت اجراي یک پروژه نسبت به طرح به علل مختلف، تایی -

  تحویل شده نیز بر عهده ناظر فنی می باشد. نقشه هاي ازبیلتها از نظر دقت، تعداد و نوع عوارض در 
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توسط ناظرین فنی شده و فایلهاي مرتبط  GISReadyها شامل اطالعات مکانی و توصیفی تحویل نقشه -  عنوان

براي کل پروژه، قبل از تحویل باید در هر صورت وضعیت و مطابق با پیشرفت پروژه صورت پذیرفته و نهایتا 

  موقت انجام پذیرد. 

برداشت و جایگذاري اطالعات پروژه ها در کمترین زمان ممکن و استفاده از اطالعات به هنگام در تهیه  -  اهداف

 گزارشات مکانی پروژه ها

 اي تکراري جلوگیري از برداشته -

 جلوگیري از برداشتهاي حجیم باالخص در صورت عدم تایید اطالعات تحویلی توسط پیمانکار -

با توجه به اینکه در زمان تحویل موقت و قطعی بیشتر پروژه اجرا شده و گاه در حال بهره برداري است این  -

عوارض  هنگام برداشت دستورالعمل به برداشت اطالعات به صورت صحیح و دقیق و عدم پنهان بودن 

  کمک خواهد نمود.
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مکانی و  اطالعاتصحت و دقت کارکرد باید منوط به دریافت و تایید  تاییدیهدر مورد پروژه هاي امانی نیز هرگونه    عنوان

  باشد.توصیفی مطابق با عناوین وظایف دستگاه نظارت فنی 

  جهت ثبت اطالعات مکانی و توصیفی پروژه هاي امانی  -  اهداف

  

 GISه ها توسط واحد ژمراحل تایید و جایگذاري اطالعات مکانی و توصیفی پرو )3

1  
قرارداد، تحویل زمین و ناظر از طرف واحدهاي مربوطه قبل از شروع  نقشه طرح و اطالعات مربوط بهدریافت 

 (در صورت عدم دسترسی ورود اطالعات توسط دستگاه نظارت فنی) GISبراي بارگذاري در سامانه  پروژه

2  
و  GPSدریافت اطالعات مکانی، اطالعات توصیفی، اطالعات بنچ مارکها، گزارش روش برداشت، اطالعات خام 

  اطالعات خام دوربین نقشه برداري ارسال شده از طرف ناظر فنی پروژه در هر صورت وضعیت

3  

  :شده GISReadyفایل بررسی نهایی 

 فنی الزم به ذکر است بررسی دقت برداشت اطالعات مکانی باید حین اجراي پروژه توسط دستگاه نظارت

بلی، استفاده از تصاویر ماهواره مثل مقایسه با نقشه هاي قست؛ که اکثرا ستاديصورت پذیرد و بررسی نهایی 

  تواند صورت پذیرد.برداشت نمونه میهمچنین در صورت لزوم باشد.می GISبر عهده واحد و...  اي

4  

مطابق با  Vector Typeو رعایت قوانین توپولوژي و  GIS Readyبررسی فایل ژئودیتابیس از نظر صحت 

مورخ  5262/400/98استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضالب کشور، ابالغی به شماره 

25/3/1398 

  

5  

از نظر استاندارد ترسیمی، الیه بندي و  DWGپیمانکار شامل فایل  از تحویلیبررسی صحت دیگر فایلهاي 

 رنگبندي، سیمبل گذاري، وجود راهنما، برچسبها و...

  

6  
 اطالعات توصیفی شامل فیلدها و مقادیر از نظر مدل مفهومی صحت بررسی

  

   پیمانکار به اعالمبه صورت رسمی جهت  فنی اعالم نواقص به دستگاه نظارتدر صورت وجود نقص:   7

8  
موجود در  نقشهبه  آن جایگذاري ازبیلت نهایی در دیتابیس و اتصال شبکه و اطالعات جدیددر صورت تایید: 

  GISپایگاه داده 
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 که در تهیه این سند همکاري نموده اند: مراحل تهیه سند و افرادي -3

و نشریات  برداري کشورابالغی توسط سازمان نقشه و تهیه نقشه هاي برداشت اطالعات مکانیاستاندارد سند حاضر مطابق با

برنامه  سازمان مدیریت وتوسط  شرایط عمومی پیمانذکر شده در خت اتهیه چون سو بندهاي مرتبط با مواد همچنین  و119

استانی و طرح موضوع در شوراي  موفق موجود در شرکتهاي آب و فاضالبو با در نظر گرفتن نمونه ها و تجربیات  کشور ریزي

عاونتهاي ستادي شرکت مهندسی آب و فاضالب و جمع بندي نظرات اعضاء و پس از تصویب در شورا ارسال به م GISراهبري 

  و اعمال اصالحات پیشنهادي، تهیه شده است. 1398/ 18/2مورخ  2455/400/98کشور طی نامه  شماره 

  گردد.در خاتمه از همه عزیزانی که در تهیه این سند همکاري نموده اند تشکر و قدردانی می

  همکاران مدعو  اعضاء شوراي راهبري

  علیرضا پیرمرادي: سازمان نقشه برداري کشور -  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورعلی محرابی:  -

  عظیم صابري: آب و فاضالب شهري خوزستان -  علی بوستانی: آب و فاضالب شهري خراسان شمالی -

  بابک فرج الهی: آب و فاضالب روستایی لرستان -  حوریه حریري: آب و فاضالب مشهد -

    شهري اصفهانشهرزاد داورنیا: آب و فاضالب  -

    محمد زارعی: آب و فاضالب شهري هرمزگان -

    محسن عادلی: آب و فاضالب شهري گلستان -

    ابوذر عاشوري: آب و فاضالب شیراز -

    آرش محمودي: آب و فاضالب شهري تهران -

 

  


