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 چكيده

افزايش سيل آساي اطالعات وبه  طبع آن توليد نرم افزارهاي گوناگون جهت تهيه ، تحليل و  توسعه روز افزون شهري،

ها و دادهنقشه علمي ساماندهي سازد. در اين راستا ميرا بيش از پيش ضروري ها دادهنگهداري اطالعات ، لزوم ساماندهي 

و شركتها مي باشد. از طرف ديگر كاربرد و توسعه روزافزون نرم افزارهاي جديد و ارتباط گسترده  سازمانهاهاي چالشيكي از 

برداري در آنها با يكديگر تحوالت جديدي را در تهيه اسناد و مدارك طلب مي كند. امروزه كاربرد نرم افزارهاي طراحي و بهره

بسيار گسترده شده است. براي  GISواترجيمز، واتر كد، سوركد و همچنين نرم افزار  شبكه هاي آب و فاضالب از جمله

ها الزم است فايل كامپوتري آنها (كه معموالً استفاده از نرم افزارهاي مذكور و نرم افزارهاي مشابه و همچنين ساماندهي نقشه

م اهميت موضوع هنوز يك روش و قالب مشخصي براي با نرم افزار اتوكد تهيه مي شود) با فرمت مشخصي آماده گردد. عليرغ

هاي شبكه هاي آب ها در شركتهاي آب و فاضالب موچود نيست. در مقاله حاضر روش استانداردي براي تهيه نقشهتهيه نقشه

ربايجان وفاضالب ارائه شده است. قالب پيشنهادي نتيجه سالها مطالعه در اين زمينه بوده و در شركت آب و فاضالب استان آذ

- هاي تهيه شده و نرمشرقي به صورت موفقي بكار گرفته شده است. در نتيجه استفاده از فرمت پيشنهادي ارتباط بين نقشه

شود. استفاده از فرمت پيشنهادي نه تنها براي شركتهاي آب و فاضالب، بلكه براي ديگر افزارهاي الزم براحتي انجام مي

  د مفيد خواهد بود.  شركتهايي كه با نقشه سروكار دارن

 ، AutoCAD  ، WaterCAD، بايگاني اطالعات، كلمات كليدي : ساماندهي نقشه ها

WaterGEMS، EPANET ،ARCMAP  وGIS   


