
 ١٣٩٦مجموعه مقاالت ارائه شده توسط همكاران در سال
  

 ٦٤   دفتر بهبود بهره وري و تحقيقات
 

  
در منطقه چهار  هاي مكانيسازي آمارهحوادث و اتفاقات شبكه با استفاده از مدلبندي ريسك وقوع  پهنه

  شهر تبريز
    ٤،فاطمه اعتمادي٣رامين بنايي،٢،سبيله اسدي١فرهاد الماس پور

  كارشناسي ارشدسنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي- ١
  آب  - كارشناس عمران- ٢

  مهندسي مديريت ساخت دانشجوي كارشناسي ارشد-كارشناسي عمران- ٣
  كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي- ٤

  
  چكيده

عصر حاضر با وجود ابزارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و سيستم هاي اطالعاتي، مديريت و برنامه ريزي هوشمند شبكه هاي 
مي باشد. با وجود  GISعات جغرافيايي و مكاني يا توزيع فراهم شده است. يكي از سيستم هاي اطالعاتي نوين، سيستم هاي اطال

اين سيستم هاي اطالعاتي، شركتهاي آب و فاضالب مي توانند قسمت اعظم داده ها و اطالعات خود را در اين بستر ذخيره سازي 
ادث و اتفاقات رخ داده در نموده و در امر مديريت و برنامه ريزي شبكه هاي توزيع استفاده نمايند. در اين تحقيق در ابتدا تمامي حو

شبكه هاي توزيع آب كه منجر به قطعي آب در شبكه ها شده، در يك بازه زماني جمع آوري شده و موقعيت آن ها به كمك گيرنده 
تشكيل شد و بعد از دسته بندي حوادث و اتفاقات ، با استفاده از  GISثبت شده و سپس بانك اطالعاتي در محيط  GPSهاي 

ليلي آماره هاي مكاني مناطق پر ريسك حوادث و اتفاقات ناشي از عوامل مختلف به صورت هات اسپات شناسايي ابزارهاي تح
درصد علل حوادث و اتفاقات شبكه مربوط به تغييرات فشار آب ،  ٨٨گرديد. نتايج حاصله نشان دهنده اين است كه حدود 

خوشه پر  ٧ه پارامتر و با استفاده از ابزارهاي تحليلي آمار مكاني، فرسودگي لوله ها و جنس نامرغوب مي باشد و با لحاظ اين س
  خطر در سطح منطقه مورد مطالعه با سطح اطمينان خيلي باال شناسايي گرديد.

  
  هات اسپات  - حوادث و اتفاقات شبكه -آماره هاي مكاني - )  GIS( سيستم اطالعات جغرافيايي   كلمات كليدي:

  
  
  
  
  
  
  
  


