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اداره کل مهندسی و حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی

دستَرالؼول بزداضت ،تزسین ٍ آهادُ ساسی اطالػات هکاًی اراضی کطاٍرسی
جهت ٍرٍد بِ پایگاُ دادُ

آباى 0411

1

ضٌاسٌاهِ دستَرالؼول
ػٌَاى دستَرالؼول

دستَرالؼول تزداضت ،تزسین ٍ آهادُ ساسی اطالػات هىاًی اراضی وطاٍرسی جْت ٍرٍد تِ پایگاُ دادُ

ػٌَاى طزح

طزح حذًگاری (واداستز) اراضی وطاٍرسی ول وطَر

کارفزها (ستاد)

ٍسارت جْاد وطاٍرسی – ساسهاى اهَر اراضی وطَر

کارفزها (استاى)

ساسهاى ّای جْاد وطاٍرسی ول وطَر

دستگاُ ًظارت

ادارُ ول ًظارت  ،وٌتزل فٌی ٍ استاًذارد ساسهاى ًمطِ تزداری وطَر
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دستَرالؼول بزداضت ،تزسین ٍ آهادُ ساسی اطالػات هکاًی اراضی کطاٍرسی
جهت ٍرٍد بِ پایگاُ دادُ

3

هَارد هَرد تَجِ در استفادُ اس دستَرالؼول:
 -1دستَرالؼول حاضز تا ّذف تْیِ ًمطِّای واداستز اراضی وطاٍرسی تِ هٌظَر غذٍر سٌذ هالىیت تا استفادُ اس تػاٍیز
ارتَفتَ یا تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تْیِ گزدیذُ است.
 -2در رٍش استفادُ اس تػاٍیز ارتَفتَ هی تایست اس دلت ارتَفتَّای هَرد استفادُ ٍ ػذم ٍجَد جاتِجایی درتػاٍیز
ارتَفتٌَّگام رفزًس وزدى ٍ غحت هختػات گَضِ ّای ضیت ارتَفتَ اطویٌاى حاغل گزدد.
 -3تواهی تزسیوات تِ غَرت دٍتؼذی هی تاضذ.
 -4تا تَجِ تِ تملیل الیِ ّای هَرد ًیاس در ایي دستَرالؼول تِ ایستگاُ هاًذگار ،حذ وار ،هزسپالن ،حذ هالىیتً ،ماط
اػتثارسٌجی ضذُ ضوین ،خط فزضی هالىیت ،تزداضت تىویلی سهیٌی ،هٌطمِ غیز لاتل تزداضت ٍ ضیت تٌذی ٍ تا تَجِ
تِ ضزٍرت ضٌاخت ػَارؼ هحذٍدُ ساس ٍ ًحَُ تزداضت ٍ تزسین حذٍد هالىیت تز رٍی آى ّاّ ،وچٌاى تَجِ ٍ هزاجؼِ
هىزر تِ ًىات هزتَط تِ تؼزیف ،ضٌاسایی ،پزداسش در  ٍ GISReadyتَضیحات تىویلی هزتَط تِ تزداضت ٍ تزسین
ػَارؼ هحذٍدُ ساس در "دستَرالؼول تزسین ٍ آهادُ ساسی اطالػات هىاًی واداستز جْت ٍرٍد تِ پایگاُ
دادُ(ً ")GISReadyسخِ تْار  1398ضزٍری هی تاضذ .لذا تا ػٌایت تِ هَارد فَق  ،لشٍهی تِ تزسین سایز ػَارؼ خارج
اس ایي دستَرالؼول ًیست .
 -5تزسین ػَارؼ در ًمطِ ّای ًْایی ،غزفا در لیست ػَارؼ ایي دستَرالؼول هی تاضذ ٍ اس آٍردى سایز ػَارؼ خارج اس
ایي لیست ،اجتٌاب گزدد .تِ ػثارتی ػَارضی هاًٌذ ًْز ،واًال ،راُ ،دیَار ،سین خاردار ،پزچیي ٍ  ....وِ تِ ػٌَاى ػَارؼ
هحذٍدُ ساس هالىیت در هٌطمِ هی تاضٌذ ،در ًمطِ ّا آٍردُ ًطذُ ٍ حذٍد هالىیت تا رػایت لَاػذ تزسین اس رٍی ارتَفتَ
یا تزداضت تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تزداضت ٍ تزسین هی ضَد.
 -6در خػَظ ایستگاُ هاًذگار:
طزاحی ،ایجاد ٍ لزائت ایستگاّْای هاًذگار تزای تْیِ ًمطِ تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی هطاتك دستَرالؼول
پیَست ًاهِ ضوارُ  6335هَرخ  1390/03/23الشاهی هی تاضذ.
 -7در خػَظ هحذٍدُ وار ٍ هزس پالوْای هَرد ًظز وارفزها ،لثل اس ضزٍع تِ وار؛ هحذٍدُ وار تَسط وارفزها هطخع ٍ در
لالة فایل رلَهی تِ هطاٍر ٍ دستگاُ ًظارت ارائِ هی گزدد.
 -8اطالػات تَغیفی حذٍد هالىیت وِ تِ غَرت تػزی ٍ هیذاًی جوغ آٍری هی گزدد تِ غَرت سیز هی تاضذ:
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 -9تواهی هحذٍدُ لزارداد در لالة یه صئَدیتاتیس تْیِ هی گزدد
 -10تزای لطؼاتی وِ در هزس سٍى ّا ٍالغ ضذُ اًذ ،وذ ضٌاسایی لطؼِ تا تَجِ تِ تیطتزیي هساحت لطؼِ در سٍى هزتَطِ
آٍردُ هی ضَد ٍ حذ هالىیت در ّواى سٍى تزسین هی گزدد.
 -11در هَاردی وِ حذٍد هالىیت هاّیت فیشیىی تز رٍی سهیي ًذارد ،تِ غَرت خط فزضی هالىیت ٍ تز اساس خَد اظْاری
هاله ،تا استفادُ اس ػولیات ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تزداضت ٍ تزسین در الیِ "خط فزضی هالىیت" اًجام هی گزدد.
تزسین ایي خطَط تز رٍی ًمطِ ّا الشاهی است.
 -12در هَاردی وِ حذٍد هالىیت تز رٍی تػاٍیز تِ دالیل هختلف اس لثیل اختالف سهاًی تػاٍیز تا سهاى تزداضت اطالػات یا
پَضص درختی لاتل هطاّذُ ًیستٌذ ،تا تَجِ تِ خَد اظْاری هاله ،تا استفادُ اس ػولیات ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی
تزداضت ٍ تزسین در الیِ تزداضت تىویلی سهیٌی اًجام هی گزدد .تزسین ایي خطَط تز رٍی ًمطِ ّا جْت تزرسی
اػتثارسٌجی تزداضت ٍ وٌتزل ّای هیذاًی الشاهی است .چٌاًچِ ػولیات ًمطِ تزداری سهیٌی تز اساس ساهاًِ ضوین
اًجام ضَد ،تواهی ًماط تزداضت ضذُ ،در الیِ "ًماط اػتثار سٌجی ضذُ ضوین" آٍردُ هی ضًَذ .تزای رٍضْای دیگز
ًمطِ تزداری سهیٌی ًیش ،ارائِ هستٌذات تزداضت ًمطِ تزداری سهیٌی الشاهی است.
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جذٍل ضوارُ ( :)0فهزست الفبایی ػَارض پزٍصُ کاداستز اراضی کطاٍرسی کطَر
ردیف

ًام ػارضِ

Feature Name

سهیٌی

1

ایستگاُ هاًذگار

Basic station

*

ضوین

ػکسی

2

حذوار

Boundary Limit

*

*

*

3

هزس پالن

Plaque Boundary

*

*

*

4

حذ هالىیت

Ownership Boundary

*

*

*

*

*

*

*

5
6

ًماط اػتثار سٌجی ضذُ Shamim_validated_Poi
nt
ضوین

7

خط فزضی هالىیت Survey Imaginary Line
تزداضت تىویلی سهیٌی
Survey

*

*

8

هٌطمِ غیز لاتل ًوایص

Prohibited_Area

*

*

*

9

ضیت تٌذی

Sheet

*

*

*
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ضوارُ صفحِ

جذٍل ضوارُ ( :)2فهزست ػَارض پزٍصُ کاداستز اراضی کطَر بزحسب طبقِبٌذی
ردیف

ًام ػارضِ

طبقِ ػارضِ

1
2
3

هٌطمِ غیز لاتل ًوایص
حذ وار

هحذٍدُ

هزس پالن

4
5

حذ هالىیت
ایستگاُ هاًذگار

ًماط وٌتزل

6
7
8

تزداضت تىویلی سهیٌی
خط فزضی هالىیت

ػَارؼ خاظ

ًماط اػتثارسٌجی ضذُ ضوین
ضیت تٌذی
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جذاٍل ػَارض

هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :حذ پالن
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Plaque_Boundary :
تؼزیف ػارضِ :هزسی وِ تَسط ادارُ ثثت تِ ػٌَاى یه پالن ثثتی ضٌاختِ هی ضَد.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِPlaque_Boundary_A: :

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

گشیٌِ

ًَع

هطخصات (Geodatabase)TDB

ًام ()Name

)Stirng (50

ضوارُ اغلی پالن )(Plaque_Code

)Stirng (5

ًام تخص ثثتی()Section_Name

)Stirng (50

ًام ضْزستاى )(City_Name

)Stirng (50

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

تَضیحات

در تحث ٍارد وزدى ًام تخص ٍ ًام ضْزستاى دلت ضَد وِ در ایٌجا هٌظَر ًام تخص ٍ ضْزستاى هٌتسة تِ پالن اغلی است وِ ًمطِ ّای
ثثتی هزجغ آى هی تاضذ.
تواهی حذٍد هالىیت تزداضت ٍ تزسین ضذُ ،داخل حذ پالن ٍ هحذٍدُ غیز هلی هػَب وویسیَى رفغ تذاخالت استاى تاضذ.
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ػوَهی

ضخصات

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

ًام ػارضِ (فارسی) :حذ هالىیت
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Ownership_Boundary :
تؼزیف ػارضِ :هزسی است هطخع وٌٌذُ هالىیت اضخاظ اػن اس حمیمی یا حمَلی
الیِOwnership_Boundary_A :

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

اطالػات تَصیفی
گشیٌِ

ػٌَاى

ًَع

ضوارُ پالن اغلی Pelaque_number

)Stirng (5

ًام آتادی )(Village_Name

)Stirng (100

وذ آتادی ()Village_Number

)Stirng (6

وذ ضٌاسایی لطؼِ ()Identify_Code

)Stirng (15

هطخصات (Geodatabase)TDB

ضوارُ لطؼِ()Parcel_ID

)Stirng (8

ًام هاله حمَلی () Legal_Owner_Name

)Stirng (90

ضٌاسِ هلی هاله حمَلی
)(Legal_Owner_National_Code
ًام هاله حمیمی () Natural_Owner_Name

)Stirng (90

ًام خاًَادگی هاله ()Owner_Last_Name

)Stirng (90

ًام پذر هاله )(Owner_Father_Name

)Stirng (90

هقذار پیص
فزض

)Stirng (11

وذ هلی هاله حمیمی
)(National_Code
تْزُ تزداری فؼلی لطؼِ )(Current_ _Land_Use

سراػت ،تاؽ ،سایز

)Stirng (5

ًَع وطت )) Irrigation_Type

آتی،دین

)Stirng (4

)Stirng (10

تؼذاد ضزوا()Number_partners

)Stirng (4

هساحت_هتزهزتغ ()Area_sqm

Double

تَضیحات

)Stirng (255

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

وذ آتادی ) (Village_Numیه ػذد  6رقوی است وِ تَسط هزوش آهار ایزاى تزای ّز رٍستا تْیِ ضذُ است.
تَضیحات

ضوارُ لطؼِ در ّز پالن هٌحػز تِ فزد تاضذ.
در حذٍد هالىیت هطاعً ،ام ٍ ًام خاًَادگی هاله ً ،ام ٍ ًام خاًَادگی سزگزٍُ هالىیي تاضذ.
هاله حمَلی ضاهل ولیِ اضخاظ حمَلی اس لثیل (ضزوتْا ًْ،ادّا ،ارگاًْا ٍ...تاؽ ضاهل :تاؽ ،تاوستاى ،درختىاریً ،خلستاىًْ ،الستاى ٍ..
سراػت ضاهل :آیص ، ،چایىاری ،غیفی واری ،ضالیشار
سایز ضاهل :سایز حذٍد هالىیت هزتَط تِ وارتزی ّای وطاٍرسی اس لثیل داهذاری ،هزغذاری ٍ...
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ٍاحذ

هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :هٌطمِ غیز لاتل ًوایص
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Prohibited_Area :
تؼزیف ػارضِ :هحذٍدُ ای وِ تحت ًظز یا هتؼلك تِ ًیزٍّای هسلح وطَرهی تاضذ.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِProhibited_Area_A :

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

هطخصات (Geodatabase)TDB

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

تَضیحات

هٌاطمی وِ تِ دالیل اهٌیتی ٍ ...لاتل تزداضت ًوی تاضذ در ایي الیِ آٍردُ هی ضَد (هاًٌذ هٌطمِ ًظاهی)
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هقذار پیص فزض

ٍاحذ

هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :ضیت تٌذی
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Sheet :

تؼزیف ػارضِ :گزیذّای  20*20وِ یه ضیت ًمطِ  2000را تطىیل هی دّذ وِ اتؼادی تزاتز  1600*1200هتز رٍی سهیي را پَضص هی
دّذ.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِSheet_A:

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

هطخصات (Geodatabase)TDB

ًام )(Name

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

)String (8

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate
33D10D14

تَضیحات

D14

B10

33

ًام ًقطِ 0:2111

ًام بلَک0:2111

ضوارُUTM Zone

تخص اٍل اس دٍ رلن هزتَط تِ ضوارُ  UTM ، Zoneهی تاضذ.
تخص دٍمً ،ام تلَن هی تاضذ وِ اس تزویة حزف ٍ ػذد است .ضوارُ ستَى ،حزٍف  Aتا  ٍ Uضوارُ سطز،اس 1تا 70خَاّذ تَد.
تخص سَم ًیش ًام ًمطِ 1:2000هی تاضذ ً .ام ایي ًمطِ اس تزویة ضوارُ ستَى اس حزف  Aتا  ٍ Tضوارُ سطز اس  1تا  20خَاّذ
تَد.

11

هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :حذ وار
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Boundary_Limit :
تؼزیف ػارضِ :پلی گَى/پلی گَى ّای حاغل اس هحذٍدُ لزاداد ّز پزٍصُ هی تاضذ.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِBoundary_Limit_A:

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

ًام ًواد ًقطِ ایً :ذارد
اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

گشیٌِ

هطخصات (Geodatabase)TDB

ًام ()Name

ًَع

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

)String(255

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

تَضیحات

هحذٍدُ لزارداد الشاها هٌطثك تز هحذٍدُ هػَب اراضی غیز هلی وویسیَى رفغ تذاخالت استاى است ٍ لطؼات خارج اس آى تزداضت ٍ تزسین
ًویگزدد.
در فیلذ ًامً ،ام پزٍصُ تا تَجِ تِ لزارداد تِ غَرت" ضوارُ لزارداد _ ًام هٌطمِ" آٍردُ هی ضَد.
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هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :ایستگاُ هاًذگار
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Basic station :
تؼزیف ػارضًِ :مطِای تا هَجَدیت فیشیىی ٍ هاًذگاری تاال وِ دارای هختػات هسطحاتی  ٍ UTMارتفاع سزاسزی تَدُ ٍ تِػٌَاى ضثىِ
هٌطمِ هحسَب ضذُ ٍ جْت استفادُ ًمطِ تِوار هیرٍد.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِBasic_Station_P:

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی 

ًام ًواد ًقطِ ایً :ذارد
اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

هطخصات (Geodatabase)TDB

ًام ()Name

)String(12

هختػِ )X_coor( x

)Float(9,3

هختػِ )Y_coor( y

)Float (10,3

ارتفاع ()Elevation

)Float (7,3

هقذار پیص فزض

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
حذف ػَارض تکزاری )(Duplicate

تَضیحات

طزاحی ،ایجاد ٍ لزائت ایستگاّْای هاًذگار تزای تْیِ ًمطِ تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی الشاهی هی تاضذ.
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ٍاحذ

هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :تزداضت تىویلی سهیٌی
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Survey :

تؼزیف ػارضِ :حذٍد هالىیتی وِ تز رٍی سهیي دارای هاّیت فیشیىی تَدُ ٍلی تز رٍی تػاٍیز هطاّذُ ًوی ضًَذ ٍ تٌا تِ خَد اظْاری هاله
تِ رٍش تزداضت ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تزداضت ٍ تزسین هیگزدد.

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِSurvey_L

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی

ًام ًواد ًقطِ ایً :ذارد
اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

هطخصات (Geodatabase)TDB

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

تَضیحات

حذٍد هالىیتی وِ تز رٍی سهیي دارای هاّیت فیشیىی تَدُ ٍلی تز رٍی تػاٍیز تِ دالیل هختلف اس لثیل اختالف سهاًی تػاٍیز تا سهاى تزداضت
اطالػات یا پَضص درختی لاتل هطاّذُ ًیستٌذ ٍ تٌا تِ خَد اظْاری هاله تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تزداضت ٍ تزسین هیگزدد.
تزسین ایي خطَط تز رٍی ًمطِ ّا جْت تزرسی اػتثارسٌجی تزداضت ٍ وٌتزل ّای هیذاًی الشاهی است.
چٌاًچِ ػولیات ًمطِ تزداری سهیٌی تز اساس ساهاًِ ضوین اًجام ضَد ،تواهی ًماط تزداضت ضذُ ،در الیِ "ًماط اػتثار سٌجی ضذُ ضوین "
تا وذ پزداسش هزتَطِ آٍردُ هی ضًَذ.
تزای رٍضْای دیگز ًمطِ تزداری سهیٌی ًیش ،ارائِ هستٌذات تزداضت ًمطِ تزداری سهیٌی الشاهی است.
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هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی) :خط فزضی هالىیت
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Survey Imaginary Line :

تؼزیف ػارضِ :ولیِ حذٍد هالىیت وِ هاّیت فیشیىی ًذارد ٍتٌاتِ خَد اظْاری هاله تِ رٍش تزداضت هستمین سهیٌی تزسین هیگزدد

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِ:
Line_L

Survey Imaginary

ًَع ػارضِ:

فایل:

 2D

 3D

ًقطِ ای

خطی

سطحی

ًام ًواد ًقطِ ایً :ذارد
اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

هطخصات (Geodatabase)TDB

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
 تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری ()Duplicate

تَضیحات

ولیِ حذٍد هالىیت وِ هاّیت فیشیىی ًذارد ٍ تٌا تِ خَد اظْاری هاله تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تزداضت ٍ تزسین هیگزدد.
چٌاًچِ ػولیات ًمطِ تزداری سهیٌی تز اساس ساهاًِ ضوین اًجام ضَد ،تواهی ًماط تزداضت ضذُ ،در الیِ "ًماط اػتثار سٌجی ضذُ ضوین "
تا وذ پزداسش هزتَطِ آٍردُ هی ضًَذ.
تزای رٍضْای دیگز ًمطِ تزداری سهیٌی ًیش ،ارائِ هستٌذات تزداضت ًمطِ تزداری سهیٌی الشاهی است.
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هطخصات ػوَهی

ًام ػارضِ (فارسی)ً :ماط اػتثار سٌجی ضذُ ضوین
ًام ػارضِ (اًگلیسی)Shamim_validated_Point:
تؼزیف ػارضًِ :ماط تزداضت ضذُ تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی تز اساس ساهاًِ ضوین

دادُ ٍرٍدی

هطخصات

الیِShamim_validated_Point :

فایل:

 2D

 3D

ًَع ػارضِ:

ًقطِ ای

خطی

سطحی 

ًام ًواد ًقطِ ایً :ذارد
اطالػات تَصیفی
ػٌَاى

ًَع

گشیٌِ

وذ پزداسش )(code

هقذار پیص فزض

ٍاحذ

)String(50

هطخصات (Geodatabase)TDB

رٍش پزداسش:
بستي کَچکتزیي پلیگَى
یکپارچِ کزدى ػَارض خطی اس تقاطغ تا تقاطغ
تطکیل پلیگَى با استفادُ اس پالت کارتَگزافی
 حذف ػَارض تکزاری )(Duplicate

تَضیحات

ولیِ ًماط تزداضت ضذُ تِ رٍش ًمطِ تزداری هستمین سهیٌی در ساهاًِ ضوین ،در ایي الیِ لزارهیگیزد
وذ پزداسش تزای هثال :
SSBR3458650833_21200012_045036_21200012_051326_110
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