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 چکیده 

موجب و وزن  تواند بسته به نوع خاک  شود که میخاک می  نشستپدیده  آبشستگی خاک و  لوله آب باعث    شکستگی

شود  سوزی پوشش داده میهای ناشی از این پدیده در ایران توسط بیمه آتششود. خسارتسازه و درختان  تغییر شکل در  

 پردازد.باشد  به ایمن سازی محل می در هنگام نشست آتش نشانی که زیر نظر شهرداری میو 

موارد . در این تحقیق  انجام شده استتهران    5لوله آب شهری در منطقه    ، شکستگیساله    چهارداده های  و تحلیل  بررسی  

است. در این حوادث شده    و بررسی  موجود بوده انتخاب  اطالعات حادثههایی که  در مکانشبکه توزیع آب  ترکیدگی لوله  

عوامل باد یا آفت و    اثراتذف  لوله آب برای حرانندگی و تیرهای برق اطراف محل ترکیدگی  و  عالیم راهنمایی    ودرختان  

 درختانناحیه ای   شدن  کج باعث  ج ینتا  به  توجه  با  که  بررسی شده است  ان موثر هستند، درخت  که بر نور خورشید و غیره

 .شده است آب عیتوز شبکه لوله شکستگی از ی ناش  خاک نشست اثر در گزاگیز و کطرفهیبصورت  هاسازه و
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Abstract 
Burst of the water pipe causes soil settlement, which can cause deformation in structures and 

trees, depending on the type of soil and weight of structures. Damages caused by this 

phenomenon in Iran are covered by fire building insurance. Fire station is under the supervision 

of the municipality of Tehran. 

The analysis of four-year data of urban water pipe burst in District 5 of Tehran has been done. 

This analysis helps to find places with burst to find a way to preserve trees after water pipes 

burst. In this research, the bursting of the water pipe, which has caused damage to the building, 

asphalt, etc., has been selected in the places where the data was available, and then the effect 

of the bursting of the water pipe on the trees has been investigated and analyzed. In these 

accidents, trees and utilities around the place where the water pipe burst were examined to 

eliminate the effects of wind or pests and sunlight, etc., that affect the trees, so that by 

comparing the pipe burst on them, the area of the urban water pipe burst could have been 

managed to cause less damage to the trees and utilities. 
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 مقدمه -1
شبکه  ساالنه نزدیک به یک میلیون حادثه در  دهد میهای آب و فاضالب محیط شهری نشان  های مربوط به شرکتگزارش 

آب وقوع   توزیع  به  ایران  همکاران، پیونددمیشهری  و  بر    .(1399)عبدالهی  زیادی  تاثیر  موضوع  محل  سازهاین  نزدیک  های 

ترین عوامل های عمرانی از برجسته آلودگی هوا، شرایط نامناسب زیستی و طرح.  گذاردمیبر جای    در محیط شهری  شکستگی

این    چنارهای کهن سال   به شهر چناران مشهور بوده است و حفظ  ، تهراناز طرفی  .است خیابان  حاشیه  در آسیب دیدن چنارها  

حوادث   در این تحقیق  ،با توجه به اهمیت این موضوع  .(1390هویدی و همکاران،)   ارزش تاریخی و محیط زیستی دارد  شهر

از نظر تعداد، جنس، قطر لوله و زمان شکستگی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اطالعات  تهران  داری شهر  5منطقه  آبرسانی   شبکه

  ، وضعیت حادثهبا مراجعه به محل  تهیه شد و سپس  منطقه    دادگستریو کارشناسان رسمی    از امور مشترکین  ار شکستگیو آم

بررسی درختان از این لحاظ بوده است که با شناسایی تغییر شکل  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  درختان بررسی و نتایج  

های  و مدیریت آب  فاضالب  شبکه جمع آوری آب وتوان به نشت احتمالی شبکه توزیع آب یا مشکالت  می   ،درختان در محل

  درخت،  تاج  طول  تاج،   قطر  تیحساس  زیآنال  ج ینتا  اساس  بر  .پی بردخاک  ناشی از باال رفتن سطح آب زیر زمینی و نشست    سطحی

که   اندداشته  نیخطرآفر  درختان   سکیر  شدت  بندی طبقه  در  را  ریتاث  نیشتریب  بیترت  به  درخت  قهی  قطر  و  درخت  تنه  انحراف

پیشهادی در تحقیق نوآوری    (.1395)جهانی،ریشه در خاک و عوامل موثر بر آن بستگی دارد  وضعیت  انحراف تنه درخت به  

در   و جمع آوری شواهدعینی  توان با مشاهدات  نیازمند هیچ دستگاه پیچیده برای گمانه زنی نیست و می  وبوده    سادهحاضر،  

 با حفاظت از درختانو یا تعمیرات شبکه آب  م گیری کرد  یاز درخت تصمجهت جابجایی درخت یا محافظت    تصمیم گیریمحل،  

ای است زندهیا چند درخت موجود    تکها غیر ممکن است اما  پیچیده و گا  کاریجلوگیری از نشست یک ساختمان  .  انجام داد  را

  ی برا   را  نهیزم  ریاخ  سال  چند  در  که  یموارد  از  یکی  .تواند با کمک ما به بازسازی خود و تطبیق با شرایط جدید بپردازدکه می

  مشاهده  قابل  و   زده   باال  خاک  ازسالم    درخت  یهاشهیر  که  صورت  ن یبد  باشدیم  درختان  شدن  کج  است  برده   باال  درختان  حوادث

در مسیر    ایناحیهیا کج شدگی  الگوهای کج شدگی تک درخت    . ندارد  ز ین  آفت  و  یکیمکان  بیآس  چگونهیه  درخت  و   باشند یم

ت  .باشند مینهای سطحی  جریان آب افزایش الگوهای گروهی کج شدگی درختان   اثر  تهران در  وسط محققان دیگر در شهر 

که معیار است    تحقیقات نشان داده  .(1400و همکاران،  مستوری)  آبیاری سطحی بررسی شده استفاصله و  رطوبت خاک و  

ضعف ساختاری ناشی از ناپایداری    .درختان چنار داشته استبرای   خطرآفرینیصد بیشترین سهم را در  در  61ضعف ساختاری با  

  (.1400)قهساره، باشدتحت تاثیر عوامل مرتبط با ریشه درخت میبخشی باشد که درخت می

ها و  گزارشات و عکس  ااند لذای به خسارات ناشی از این حوادث نکردههای آب و فاضالب هیچ اشارهبا توجه به اینکه سازمان

ها و از طرفی شهرداریت  شده اس  بیشتر بررسی  ،ی داخل کشور و شکایات صورت گرفتههاهای موجود که در خبرگزاری فیلم

  گزارش در بخش مدیرت بحران شهری آمده است و از طرفی  و  اندهای شهری انجام دادهرا در سازه  و اصالحات  بیشترین تعمیرات

های آب و فاضالب  شود و در غیر حوادث بازدید میدانی توسط شرکتدر طول زمان تغییرات فقط توسط شهرداری ها مشاهده می

  شکستگی های گذشته در تهران و شهرهای دیگر  در سال.  (1391،و همکاران  )تقوایی  شود سطح زمین انجام نمیها در  لولهاز مسیر  

که چند نمونه از شهرهای مختلف آورده شده    های بسیاری شده استها و ساختمانشبکه توزیع لوله آب باعث نشست در راه

ه تهران در اثر  یترکیدگی لوله آب شبکه توزیع موجب نشست زمین میدان منیر 1389در سال  مهر،زاری به نقل از خبرگ. است

نشست زمین در خیابان ولیعصر    1395در سال    ،ایلناخبرگزاری  به نقل از   (.1389)خبرگزاری مهر،  شسته شدن خاک شده است

در   ،به نقل از خبرگزاری جوان(.  1395)خبرگزاری ایلنا، استبه دلیل ترکیدگی لوله آب شبکه توزیع شهری گزارش شده  تهران  

)خبرگزاری  گزارش ترکیدگی لوله شبکه توزیع آب شهری در قزوین و نشست زمین و خطر ریزش ساختمان میباشد  1397سال  

ری تهران موجب   گزارش ترکیدگی لوله شبکه توزیع آب شهری در شهر  1398در سال    ، ایرنابه نقل از خبرگزاری  .  (1397جوان،

شکستگی موجب فرونشست   1399در سال    ،به نقل از خبرگزاری تسنیم  (.1398)خبرگزاری ایرنا،  فرونشست زمین شده است

در سال   ،مرانی شهرداری تبریزبه نقل از معاونت فنی و ع   (1399  )خبرگزاری تسنیم،  زمین در خیابان خرمشهر مشهد شده است

)شهرداری منطقه هشت    است شدهانجام اصالح نشست خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی  1399

نشست آسفالت خیابان کارگر به دلیل ترکیدگی لوله آب شبکه توزیع    1400در سال    ،به نقل از خبرگزاری آنا  .(1399  تبریز،
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بین    زنیباشد  این کار می  از بعد اینکه چه سازمانی متولی  ،این حوادثی  ابیارز.  (1400)خبرگزاری آنا،  شده است  شهری گزارش

از این لحاظ که اگر ترکیدگی انجام شود و آب به   .هایی داردپیچیدگیو مدیریت بحران و..  شهرداری، آتش نشانی و امور آبفا  

سطح زمین نرسد و آب وارد چاه فاضالب ساختمان بشود و با ورود آب خاک اطراف چاه سست شود و ساختمان نشست کند  

توان به له در سطح زمین جاری نشده است که میموجود نیست زیرا که آب ناشی از ترکیدگی لونظر بین کارشناسان  وحدت  

 .(1391)خبرگزاری مهر،  خبرگزاری مهر اشاره کرد 1391در سال    های روی آب ورامین وگزارشات آبفا و آتش نشانیخانهارش  گز

یکی از دالیل نشست ساختمان  عنوانشهری به  آبدر گزارشات مدیریت بحران شهرداری تهران به ترکیدگی لوله شبکه توزیع 

اقدام به موقع   1401در سال  ،ایرنابه نقل خبرگزاری  .(1391)تقوایی و همکاران،  و فرونشست زمین در تهران تاکید شده است

آب در مسیر  براثر ترکیدگی لوله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از احتمال فروریزش بزرگراه شهید چمران که

 .(1401)خبرگزاری ایرنا، شمال به جنوب رخ داده بود، جلوگیری شد

 بحران آب، بحران ریزگردها و آلودگی هوا اثر کاهش به کنند زیرا کههای متفاوتی در محیط شهری تهران ایفا مینقشدرختان 

برای پناهگاه    ایجاد  وها  و ایجاد سایه در خیابانشهر  و زیبایی    ش یافزا  با   گرید   طرف  از   و   کنندیم   کمک  شهروندان  یافسردگ

کنند. با توجه به اینکه در کشورهای دیگر مانند  کمک میی  شهر  تیریمد  بهها  و کاهش مصرف انرژی در ساختمانجانداران  

  اثر و شود بررسی می ی اسازه  دگاهید ازا اکثری شهر یهالوله ی دگیترک مشکلها وجود ندارد بحرانقبیل انگلیس و آمریکا این 

متکی   ی در صورتی که درخت نیز همانند سایر سازه ها بر بستر خاک  .بررسی نشده است درختان تیوضع بر  ی ها لوله ی دگیترک

باشد  عدم وجود آمارهای صحیح و یا نبود آمار می و شاید دنیا  این موضوع در ایران  ی  بررس  درند. مشکل دیگر  یاست و آسیب میب

یح بهتر ارایه نمیکند و معموال نتا  کسبزیرا که سازمانی گزارشی مبنی بر خطا جهت اصالح رویکردها و عملکردهای خود برای  

تواند کمک  حوادث می نوع نیااز  گزارش هیته در در ایران و خارج از کشور هاخبرگزاریلذا نقش   .پردازدبه پوشاندن قضیه می 

 کننده باشد. 

ها، تقاضا برای تحقیق بیشتر در این حوزه  سامانههای آب در کشور و نیاز مبرم به ارتقا این  سامانهبودن عمر    ال علت با  مروزه بها

  های صحیح نوسازی و بازسازی در شبکه برداری، اتخاذ استراتژی  یکی از راهکارها و کلیدهای مهم مدیریت بهینه بهره.  وجود دارد

م است بررسی کاملی از  الزها است. در نتیجه آنها و ارزیابی قابلیت کاربری لولهبینی نرخ شکست  های توزیع آب شهری، پیش

در شهر   .ها در تعداد حوادث و اتفاقات شبکه داشتلولهحوادث و اتفاقات شبکه، عوامل مؤثر در ایجاد حادثه و تأثیر مشخصات  

بین   آب  تلفات  براساس وضعیت موجود  تامین شده  30تا    25تهران  آب  آن    درصد حجم کل  اصلی  عوامل  از  یکی  که  بوده 

 (. 1396 )مطیعی و همکاران، باشدها می لولهپوسیدگی و شکست 

در مطالعات گذشته محققان برای بررسی تأثیر آب و خاک بر لنگرگاه درختان مدل جدیدی برای لنگر انداختن درختان ایجاد  

تواند به درختان در مراحل مختلف میها در این مدل است و  ریشهشد که شامل توصیف دقیق خواص مکانیکی خاک و معماری  

با شبیههای مختلف در ترکیب با دادهخاک های مختلف قابل تعمیم باشد  گونهو    رشد های قبلی  های مدلسازیهای میدانی 

ها با خیس شدن خاک به شدت کاهش نمی یابد تا زمانی که خاک به اشباع  که لنگرگاه کاج پیناستر جوان در شن  داد نشان  

اثر آب و خاک  این های قبلی فاصله دارد. یافتهاین یافته با کند ایجاد می  برسد اشباع کامل افت قابل توجهی در لنگرگاه درخت

 . Défosse et al., 2021) ) خاک در حالت اشباع دارد از دروندرخت باعث کج شدن و باالزدگی ریشه 

های اطراف محل حادثه برای اولین بار در سازهدرختان و سایر    اثرشکستگی لوله شبکه توزیع آب شهری بر روی تحقیقدر این  

 ها و قطر لوله شبکه توزیع آب ها و نوع کج شدگی آنسازه تهران بررسی شده است. عوامل موثراز قبیل مکانیک خاک و درختان،  

از انجام این تحقیق   شده است که جزو نوآوری این مقاله است. و تجزیه و تحلیل  شکستگی نیز طبقه بندی  در محل   هدف 

حفاظت از درختان و نشت یابی شبکه توزیع آب شهری با شیوه ای نوین است. با توجه به این موضوع به بررسی میدانی و جمع 



 

 

وجود نداشته درختان  جهت ارزیابی    خصوصدر گذشته دستورالعمل یا گزارشاتی در این    صورت پذیرفته است.  آوری اطالعات

 توانند بهره برده و رویکردهای جدیدی را تدوین نمایند. موجود در این مقاله می ج نتایاز  لذا و است

 ها مواد و روش -2
درختان آب مورد نیاز خود را از طریق ریشه   .آب و خاک بستگی دارددو عامل  به  کج شدن گروهی درختان در شهر تهران  الگوی  

خاک مناسب گیاه    . کننددریافت میاز ریشه درون خاک  )آبیاری قطره ای(    یا زیر سطحیو  آبیاری سطحی و بارندگی  از طریق  و  

  . اگر خاک اطراف درخت باشد  رس و فضای کافی برای رسیدن آب به ریشه  ماسه، الی و  خاکی است که دارای میزان مناسبی  

زیر   از خاک  را کمتر  مقاومت خاک  زده شود  مقایسهکند  میاطراف    ای ساختمانیهسازهشخم  الگوی خاص کج شدگی    لذا 

 . (1400)مستوری و همکاران،  هایی استو تفاوتدارای اشتراکات  ها  سازهکج شدگی    ایناحیهبحث    ودرختان در یک مسیر آبرو   

در اثر فشار   و نشست  شکست هیدرولیکی خاک  ،رگابآبشستگی، فرسایش داخلی یا  لوله آب باعث ایجاد    یا شکستگی  ترکیدگی

تواند  شود که میبین ذرات خاک می  ی خالی بیشترفیت باربری خاک و ایجاد فضاظراین اتفاق باعث کاهش    ، شودمیجریان آب  

قرار    برای تک درختان  محققان با نرم افزار آباکوسبرخی از  توسط  این مساله  محدود    یاجزامدلسازی    .منجر به نشست بشود

و جمع   ها  سازمانمراجعه به تمامی   با  .(1400)مستوری،  شده است  درصد انجام   100و    70اشباع    درجه    ا ب  گرفته بر روی خاک 

 شبکه توزیع آب مشاهده و ثبت شده است  شکستگیدرخصوص    99تا    95سال از سال    4آوری اطالعات و شواهد که در طول  

  . (Keller et al., 2013) شده استبررسی  مطابق استاندارد  طبقه بندی و  و تغییر شکل درختان    درختان  و و آب    خاک  اطالعات

درختان با عمر باال و وزن باال کج شدگی با توجه به نشست آنی بسیار سریع است و پدیده جدا    مورد  در  که  است  توجه  انیشا

شدگی ریشه درخت )فارغ از نوع درخت( از درون خاک به وجود می آید. بیرون زدگی ریشه از خاک و کج شدگی درختان اثر  

نمونه برداری خاک منطقه و آزمایش پارا مترهای    .(Pourhashemi et al., 2012)   مهمی در خطرات درختان چنار در تهران دارد

موثر آن برای محاسبه ظرفیت باربری خاک در حالت اشباع و غیر اشباع مقایسه شده است تا تحت تاثیر یک نیروی وزن ثابت  

ها در محل حوادث ترکیدگی  سازه مقایسه شود )حالت اشباع زمانی است که لوله شبکه توزیع آب ترکیده باشد(. درختان و سایر  

اند و عوامل دیگر موثر از قبیل نور و باد در مقایسه با نشست خاک ناشی از ترکیدگی و  شدهمتری محل بررسی    5در شعاع  

 گردد.  های آن بر روی درختان در ناحیه ترکیدگی لوله شبکه توزیع آب بررسی میآسیب

   5نطقه های خاک و درختان م داده و جمع آوری مطالعه -2-1
کج شدگی درختان   ه و میزانشد  استفاده  گراد  یسانت  درجه  40-0  یکار  یدما  و  متر  یلیم  ±2  دقت  با  یزریل  متر  مطالعه،  نیا  در

 3  محل تهیه شده و    از  راشباعیغ   و  دار  شهیر  ریغ   خاک  یهانمونههمچنین    با این متر اندازه گیری شده است.رانندگی  و عالیم  

ه  شدو میانگین گیری    لیتحل  و  هیتجزآزمایش شده و نتایج  (  خشک  خاک  گرم  100  در  آبوزن  )  رطوبت  نظر  ازخاک    نمونه

 وزن. استبوده  رس درصد2/5و لتیس درصد 2/20 ماسه، درصد 6/74بیترک و  یرسوب بافت یداراعمدتا  5 منطقه خاک. است

فنی و    گاهشیآزما  در   و  آورده شده است  تفصیل  به  1که در جدول    است  مکعب   متر  در  لوگرمیک  7/1635خشک  خاک  مخصوص

خیابان    خودرو  تصادف  در  کهسالم  چنار    درخت  تنهمخصوص    وزن.  استوزارت راه و شهرسازی آزمایش شده    خاکمکانیک  

  تصادف  هنگامدرخت  نکته که    توجه با اینبا      است  آمده  بدست  مکعب  متر  بر  لوگرمیک  470  بود  قطع شده  و  کردهولیعصر سقوط  

ها بر  های امور مشترکین از حوادث ترکیدگی شبکه آب و داده های نشست ساختمانداده   ،در این تحقیق   .استبوده  ن  خشک

انشعابات در نظر گرفته     اتیجزئ  و  لولهگردیده است. الزم به ذکر است طول    بررسی  ی  دادگستراساس نظریه کارشناسان رسمی  

بوده است.  داده زیرا    ،نشده پراکنده  از درختان قطع و یا ساختمان جدید    (1399-1395)    در این مدت  نیهمچنها  بسیاری 



 
 

 

 

  . گذاشتنمی امکان بررسی باقی  دیگرکه   (1 شکل) ودب انجام شدهبرای سقوط نکردن درختان   یهایهرسساخته شده بود و یا 

  .و افراد صاحب صالحیت جهت جمع آوری داده و یا شهود کافی وجود نداشت  ها از بین رفته بودداده درصد    هیجدهلذا تقریبا  

  شد،  گفته  که  همانطور  .  ثبت شد   آن  اطالعاتکه  حضور داشتیم    محل  درشکستگی خط لوله  در لحظه  خوشبختانه در یک مورد  

 .است الزم  باشدمی که دارای نشست آنی خاک نیاز به حفاظت از درختان بعد از شکستگی خطوط توزیع آب شهری 

 
 هرس درخت پس از کج شدن در اثر ترکیدگی شبکه توزیع آب  -1شکل  

   
 که کج شدگی اتفاق افتاده یی  هامحلدر    5خاک غالب منطقه  میانگین  مشخصات    -1جدول  

 

 10 35 70 (cm)عمق خاک

 𝐶 چسبندگی خاک  

(KPa) 
 

3/60 14/4 3/3 

 ضریب اصطکاک 

𝜑 (degrees) 
 

7/6 9/36 3/36 

 تخلل 

     e 

39/0 26/0 37/0 

های مختلف متناسب است بطوری که با افزایش وزن درخت ریشه ها گسترده تر در خاک  آنوزن درخت با وزن خاک و ریشه  

تواند به  میگیرند تا درخت در تعادل قرار بگیرد.  کاهش مقاومت خاک با افزایش رطوبت در بر می  راشده و وزن خاک بیشتری 

های هواشناسی ایستگاهت دما توسط  رطوبت خاک و مشخصا  .ریشه و کج شدگی درخت بیانجامد  تراز  در  نگهدارنده کاهش نیروی  

مقاوم    لنگر  . ندکنلذا عمق صفحه ریشه را معموال تا هفتاد سانتی متر فرض می  .شوداعالم و ثبت میفتاد سانتی متر  هعمق    از

میباشد. همانطور که   1بصورت فرمول شماره  بیان شده است  نبرای جابجایی درخت در خاک و عدم کج شدگی توسط محققا

ها این مقاومت  بستگی دارد که با افزایش رطوبت در خاک2معادله    طبق مشاهده میشود این فرمول به مقاومت برشی خاک  

مشخصات    معموال  .(Matthek et al.,1995)  یابدمیکاهش و در نتیجه احتمال کج شدگی تحت بار استاتیکی خود درخت افزایش  

و هر خاک نیروی برشی مقاوم مطابق با مشخصات خود را دارد که مجموع تک تک این نیروها    نیستخاک در عمق یکسان  

نیروی دو  به صورت  درخت  کج شدگی  لنگر مقاوم و محرک    .دهدرا تشکیل می2نیروی برشی مقاوم کل به رنگ قرمز در شکل  

از چرخش وزن خاک و ریشه و   ینیروی برشی ناشنیروی محرک شامل  باشد  میبه روی سطح نیمکره  برشی مقاوم و محرک  

که برای هر درختی    تواند باشدمی  باد  وزش  و یا تاج درخت در اثرخاک  خروج از مرکزیت ثقل در اثر نشست  ناشی از    درخت



 

 

و سن درخت متفاوت است که  تنه  کند( و قطر  بسته به نوع ریشه راست یا افشان )میزان توده خاکی را که ریشه درگیر می 

و هر دو نیرو مقاوم و محرک بر روی سطح  نشان داده شده است   RRو با شعاع صفحه ریشه    2بصورت مشکی رنگ در شکل  

  باعث   کخا   الیه  یک  در   آب  سطح   نمدآ  باال   .داده شده است  نشان بصورت دو بعدی    2نیمکره به شعاع صفحه ریشه در شکل  

خواهد شد زیرا که تنش برشی توسط ذرات  تهـکاس موثر تنش انمیز از حالت ینا در ایرز دشومی ک خا برشی  متومقا کاهش

 خاک بوجود می آید و آب نیروی برشی تحمل نمیکند.
 

𝑀𝑅 (Matthek et al,.1995)  1معادله  = 1.86 𝜋 τ 𝑅𝑅
3  

 

 

 2معادله 

 
τ = 𝐶 + 𝜎 tan 𝜑 

 

  و )رضایی  یابدمیبرشی در خاک نباتی با افزایش رطوبت کاهش      مقاومت آزمایشات توسط محققان مختلف نشان داده است  

مشاهده    1مقایسه انجام شده را در نمودار شماره  باعث کاهش لنگر مقاوم در مقابل چرخش خواهد شد.  مرا.این    (1392،همکاران

 میکنید.

 درصد و اشباع70ثابت در رطوبت   شهیبا شعاع صفحه ر  یلنگر خمش  یپارامترها  سهی: مقا1شماره  نمودار 

 

 

 ها و بحث یافته-3
 حوادث در فصول تابستان و پاییز اتفاق افتاده است که افزایش مصرف  تعدادشود بیشترین مشاهده می 2مانطور که در جدول ه

های با  حوادث در لوله تعدادبیشترین  تواند باشد. از طرفیمی از عوامل مهمدر این دو فصل و تغییرات فشار در شبکه توزیع آب 

 خاک   یبرش  یروها یو ن  شهیشعاع صفحه ر  -2شکل
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چسبندگی اصطکاک داخلی تنش موثر نیروی برشی خاک



 
 

 

 

خسارت    های با قطر باالتر بودهلولهحوادثی که در    دینیبب  دیتوانی م  3  جدول  در  که  همانطوراما    .قطر پایین اتفاق افتاده است

  هابه پرداخت خسارت به شاکیان که مالکین ساختمان  رمنجوری که  ط به  و  ها وارد نموده است  بیشتری به درختان و ساختمان

حفاظ گذاشته شد تا    درخت  برای  ،حضور داشتم و درخت نشست آنی داشت  که مستقیمایکی از اتفاقات    در  .استشده    اندبوده

کج شدگی بیشتری   ، هانهالو    جوان  درختانتا    سنگین وزن  و که درختان کهنسال      شودیم مشاهده  4شکل    درسقوط نکند  

  .شوندیم دچارنسبت به ترکیدگی لوله شبکه توزیع آب 

 حاضر،  حال  در  درختان  ی بند  طبقه  براساس  و  دارند  چنار  درختان  ینیآفر  خطر  در  را  سهم  نیشتریب  زخم  و  شهیر  مشکالت 

)نافعیان و    ددار  را  خطرناک  درختان  به  شدن  لیتبد  تیقابل  نده یآ  در  یول  دارد  قرار  کم  و  کم  اریبس  خطر  یهاطبقه  درچنار

کنار    ی  روسازوضعیت    ،دن کرده بود  لحاظدر کنار درختان    خود  یهابررسی  دراز مواردی که محققان    گری دیکی  .  (1400همکاران،

و در سطح خیابان و کوچه نیز  آسفالت در نقاطی که نشست وجود داشت دچار ترک خوردگی شده بود  رایز، است ودهبدرختان 

 (Wang et al., 2020) نشست خاک مشهود بود

به طورکلی حتی اگر  دهد که  نشان می  2013تا    2011های  سالبین   المللی آب  رفت آب انجمن بین  مطالعات گروه کاری هدر

تواند به صورت فصلی و یا از  ها در یک شبکه آبرسانی میفشار شبکه ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته باشد، تواتر شکستگی

هوا یا تغییرات در رطوبت   و  بآ  یا پائین  الاین تغییرات به دنبال اثرات اقلیمی نظیر دماهای با .  سالی به سال دیگر تغییر کند 

های مربوط رو برخی از محققان بر این باورند که شکستگی این  افتد. ازشود، اتفاق میخاک که منجر به رانش و حرکت زمین می

که در خطوط اصلی   ایحلقههای  ترک  .به افزایش نوسانات فصلی، وابسته به فشار نبوده و تحت تأثیر مدیریت فشار نخواهند بود

دهنده افزایش  شوند، نشانبا قطر پائین عموما و جنس چدن و آزبست سیمان اغلب در زمان رانش یا حرکت خاک تجربه می

 .(1395)مصلحی و همکاران، مستقل از فشارند  بوده ها شکستگی طبیعینوسانات فصلی و 

 99تا    95غرب تهران از سال    5حوادث شبکه توزیع آب در منطقه    -2جدول  

نوع لوله 
 

و قطر لوله 
 (m

m
)

 نوع و قطر لوله و تعداد حوادث در فصول مختلف  

 آزبست 

60 

 آزبست 

 80 

 آزبست 

 200  

 داکتیل 

60 

 داکتیل 

80 

 داکتیل 

200 

 چدنی 

60 

 چدنی 

80 

 چدنی 

150 

PE 

63 

PE 

90 

PE 

110 

 4 8 12 3 8 10 59 65 70 1 3 5 حوادث 

 0 1 2 0 2 1 7 9 14 0 0 1 بهار 

 2 3 4 2 3 5 19 23 25 0 1 2 تابستان 

 1 3 5 1 3 3 24 27 21 1 2 1 پاییز 

 1 1 1 0 0 1 9 6 10 0 0 1 زمستان 

 



 

 

 
 نشست سازه در اثر ترکیدگی شبکه توزیع آب و کج شدن درختان -2شکل

 

 
 و نشست ساختمان   ترکیده   راهنمایی و درختان بر اساس قطر لولهکج شدگی عالیم    -3جدول  

  (mm)قطر لوله

60-63 

 

63-100 

 

100-150 

 

150 

 

200 

 108 3 41 28 16 تعداد درختان کج شده 

 تعداد ساختمانهای نشست کرده

 

3 7 13 1 19 

 تعداد عالیم و تیرهای برق کج شده

 

5 14 21 2 30 

متری  5نسبت درختان کج شده به کل درختان در شعاع  

 محل ترکیدگی

 

67 /0 71 /0 77 /0 71 /0 91 /0 

 

                                            
 رکیدگی شبکه توزیع آب و کج شدن درختت   -4شکل

 

 



 
 

 

 

معروف    زیسبک ن  یهابه خاکاست و  این خاک دارای نسبت زیاد شن و درصد کمی رس    )شنی  یهارطوبت در خاک  شیافزا 

نوع خاک در فصل بهار نسبت   ن ای  شوندیقابل کشت م   یشده و به راحت  هیباران به سرعت تخل  ا ی  یاریها پس از آبخاک  ن یهستند. ا

در حالت    خاک   یباربر  تیظرف  کاهش   باعث  ،( خشک خواهند شد  ز یبه سرعت ن  ی و از طرف  شوندیزودتر گرم م  یرس  ی به خاکها

و ایجاد لنگر خمشی در اثر وزن تنه و تاج درخت  نشستتغییر مرکز جرم بر اثر  وباعث جابجایی درخت   تواندیم  هکشود میاشباع 

 هبباشد که با توجه  ریشه درخت می  یداریپا   ،در این حالت  هعامل بازدارند. تنها  نمایدمیخت شروع به کج شدن  و لذا درشود  می

افزایش لنگر و  و چرخه شود کشیده شدن ریشه درخت از درون خاک می رونیبنیروی وزن باعث  از ی ناش وارده یخمش لنگرجهت 

با  که رابطه مستقیم با ضریب تخلخل دارد  ای خالی  این فض  .یدفضای خالی با بیرون کشیده شدن ریشه در خاک بوجود  افزایش  

ا توجه ب   .  (Zhang et al., 2020)   کمک میکند با افزایش نیروی لنگر خمشی  به از ریشه در آمدن درخت      ، گزین شدنش با آبجای

سانتی متر بررسی   70های مختلف و عمقی که لوله در زیر سطح زمین قرار دارد تراکم خاک تا عمق  تراکم خاک در عمق  زانیمبه  

در   نیزم  بر  عمود   با خطمتری  گردید و ضریب تخلخل آن برداشت شد. میزان انحراف درختان در ارتفاع یک متر و بیست سانتی  

 ,.Garrido et al) ودشدر نظر گرفته میغیر معمول  درجه به عنوان درخت کج  و پنج    بیستشود بطوری که باالی  فته میرگنظر

  ،در ساختارهای زنده   یگذارافزایش بار  با   ،سیستم های بیولوژیکیی  داریپااری برای تحلیل  ذگزیرا بر اساس قانون اصلی بار  (2015

تا تنش یکنواخت حاصل شود   افتدیم اتفاق  بیشتر وجود ندارددر جایی که بار شود و رشد کمتر می شتربیط پر بار در نقا اهیگ رشد

 که ناشی از ترمیم یا حفظ بصورت طبیعی است.

قطرشان   میکن تصورمحیط درختان  رهیدا صورت به اگر  اندنشده کج  که ی درختان طیمح د یکنیم  مشاهده  4 جدول در که همانطور

  نیانگیم  طور  به  شده  کج  درختان  سن  که  یصورت  در  . اندشده  کاشته  تازه  دهدیم  نشان  که  باشد یم   نییپا   به  متریسانت  ده  از  حدودا

بسیار    طیمح  نیانگیم  که  است  شده  استفاده  تهران  یشهردار  سبز   یفضا  درختان  شناسنامه  از  که  باشدیم  سن  سال  چهل  یباال

  ی ریگ  اندازه  نیزم  سطح  یمتر  یسانت  ستیب  و  متر  کی  ارتفاع  در درخت  تنه  طیمح  نیا  که  دهد یم   نشان  باالتر از درختان جوان را

   .شده است

 
 نوع و تعداد درختان کج شده بر اساس قطر تنه درخت   -4جدول  

 
 سایر گونه ها  کاج  چنار  نوع درخت 

تعداد درختان کج در  

 محل حادثه 
171 22 3 

تعداد درختان غیر کج در  

 محل حادثه 
2 8 3 

میانگین محیط درختان  

 کج نشده 
5/44 7/33 1/28 

میانگین سن درختان کج  

 شده 
41 15 5/13 

 

  بوده باد یروینکج شدن در اثر  و نور سمت به درخت تاج چرخشبود  مطرحدرختان  شدن کج علت بعنوان گذشته در که دو دلیل

نتایج در جد میکرد  دنبال  یشهر  یهاط یمح  در  را  خالقانه  روش  کی  ادعا  نیا  صحت  یابیارز  یبرا.  است مشاهده    7و    6ول  اکه 

بهمراه   گودال در  گذاشتن کار صورت به  آنها نصب  ستمیس که شده  کج  یرانندگ  و  ییراهنما میعال ی تمام منظور  نیا یبرا. کنیدمی

در محل شکستگی لوله شبکه  را آنها  شدن کج  روند  و  گری کدی ز ا و ازدرختان آنها فاصله و  م یکرد ی بررس را بودآن  زیربتن ریزی در 

نسبت     و..   برق   چراغ  رتی  و   یرانندگ  و   ییراهنما  م یعالبادگیر   سطح  میکن  ذکر دیبا  را  تیاهم  یدارا  نکته دو.  میکرد  یبررستوزیع آب  

  باشد ی م  متر   5/2نیزم  کف  ازعالیم راهنمایی و رانندگی    فاصله  . نیز کج شده بودند  عالئم   نیا  وجود  نیا  با   ،است  اندک   اریبسبه درخت  



 

 

تک    کنار  در  میعال  نیا  شدن  کج   دوم  ودهد  نمیبرشی خاک اجازه کج شدن را      مقاومت  و  کندیم   وارد  آن   به  زیناچ  ییروین  باد    که

نور جذب   است  شدنشان  کج  در  دیخورش  نور  نبودن  گذار  اثر  بر  یمحکم  لیدل  درختان در یک محدوده کوچک به سمت  چون 

توانستیم بگوییم باد و نور  نمیدادیم با قاطعیت  میاگر به تنهایی درخت را مورد تجزیه و تحلیل قرار    .باشند شوند و ثابت مینمی

 باشد. خورشید در کج شدن بی اثر می

 
 بر اساس فاصله کمتر از یک متر  تیربرق و عالیم راهنمایی و رانندگی  ، کج شدن یکطرفه درختان  -5جدول  

 

درختان کج  

 شده 

تعداد عالیم و  

تیرهای برق کج  

 شده 

تعداد عالیم و  

تیرهای برق غیر  

 کج 

درختان   

 طبیعی)غیر کج( 

درصد درختان  

به یک سمت  

 کج شده به کل 

درصد درختان  

زیگزاگ کج  

 شده 

 به کل 

 3/96 7/3 1 0 18 چنار 

 7/71 3/18 3 1 4 کاج 

 9/52 1/47 2 0 1 سایر 

 

 

 بر اساس فاصله بیش از یک متری  رانندگ  و  ییراهنما  میعال  و  ربرقی،تکج شدن زیگزاگی درختان    -6جدول  

 
درختان کج  

 شده 

تعداد عالیم و  

تیرهای برق کج  

 شده 

تعداد عالیم و  

تیرهای برق غیر  

 کج 

درختان  

 طبیعی)غیر کج( 

درختان  درصد 

به یک سمت  

 کج به شده کل 

درصد درختان  

زیگزاگ کج  

 شده به کل 

 5/2 5/97 2 0 17 چنار 

 3/21 7/68 1 0 3 کاج 

 7/43 3/56 2 2 1 سایر 

 

به یک      باشدیا تیر برق بیش از یک متر    ، عالیم راهنمایی   ، درخت  اندازه گیری شدهفاصله  که اگر      شد  مشاهدهدر این تحقیق  

  و تیرهای برق برای عالیم راهنمایی   انحراف  زانیم.  بود  خواهدباالی بیست و پنج درجه    انحراف  زانیم  کرده   دایپ انحراف  سمت  

که نسبت به سایر درختان   هبود    به صورت زیگزاگ    انحراف  باشد،  مترکمتر از یک  فواصل  در صورتی که    .باشدیمباالی ده درجه  

 . است شده داده نشان 5  در شکلکه  که بصورت صاف بودند مشهود بود و این بخاطر شکستگی لوله شبکه توزیع آب بوده است

 

 
 ترکیدگی لوله آب و کج شدن یکطرفه و زیگزاگ به همراه کج شدن تیر برق  -5شکل



 
 

 

 

 

 گیری نتیجه-4

به نتایج زیر  های محلی  بازدیدو همچنین بر اساس   هاو بررسی آن  از مراجع شهری  های جمع آوری شده دادهاین تحقیق با توجه به 

 :رسیده است

  ومحافظت شوند تا کج نشوند محل شکستگی لوله  ب شهری بایستی درختان اطراف آلوله توزیع یا ترکیدگی پس از شکستگی   -1

به قطع برای شهروندان و تاسیسات شهری    های برق  کابل  که منجر  ایجاد خطر    م ی عال  ،درختان  یشدگ   کج  ی رو  از-2نگردد.  و 

  کنتور   برداشت  ماموران  آموزش-3.  برد  ی پ   محل   در  فاضالب  شبکه  ضعف  ا ی  آب  نشت  به  توانیم   برق  یرهایت  و   ی رانندگ  و     ییراهنما

 داخل   یاب ی  نشت  جهت  هاساختمان  نیمالک  به  اخطار  ، و دادن  ی گروه  در خصوص توجه به کج شدن درختان بصورت تکی و    آب

  و  ساده   ی روش  با   یشهر  یهاطیمح  در   آب  رفت   هدر  کاهش   به  یشخص  امالک   خارج  همچنین توجه به موارد مشابه در    و   ملک

اثرشیآزما  اجرا.  کندمی  کمک  یکاربرد ،  واقعیدر مقیاس    کشور  یشهرها  در  موجود  درختان  انواع  یرو  بر  لوله  یدگیترک   در  ی 

 . دی نما یاری آب ماموران بهتر آموزش و قیدق یبررس  به تواندیم

 سپاسگزاری -5
 دارم.  ها راداده در جمع آوری   های بی بدیلشان ر کمکبخاط  11جناب آقای دکتر حسینی مشاور شهردار منطقه تشکر و قدردانی از  

 هاداده دسترسی به  -6

 . باشدیمقابل ارسال    r-mastouri@iau-arak.ac.irحسب درخواست، از طرف نویسنده مسئول از طریق ایمیل    هاداده 

 سندگان ینو  منافع تضاد-1

 " .ندارند  مقاله  نیا  انتشار  ای  و  شتننو   با  رابطه  در  یمنافع  تضاد  گونه  چ یه  که  دارند  یم  اعالم  مقاله  نیا  نویسندگان"

 

 منابع -8

 
  تیری مد.  "تهران  شهر:  یمورد  نمونه  -  یساختمان  یها  نشست  در  بحران  تیریمد"،  (1139  )  ،.م  ،یرشتبر و    ،.س  ،یمعروف.  ع  ،ییتقوا

   33-23.(1)1,  بحران

 
 . (4)3  ،یطیمح  مخاطرات ییفضا  لیتحل  ،"درختان چنار خطرآفرین در فضای سبز شهریمدل سازی ریسک سقوط  "  ،(1395.)جهانی، ع

 

 .  https://ana.press/fa/news/602694،"آب  لوله  یدگیترک  لیدل  به  کارگر  ابانیخ  در  آسفالت  نشست  "،( 1400)خبرگزاری آنا،  

 

ــزاری ــا،  خبرگـ ــور" ،(1401)ایرنـ ــراه  از  عبـ ــران  بزرگـ ــدل  چمـ ــه  یدگیـــ ترک  لیبـ ــا  آب  لولـ ــدود  بـ ــام  تیمحـ ــودیم  انجـ   ،"شـ

https://www.irna.ir/news/84791746. 

 

 .  https://www.irna.ir/news/83533490،"شد  یشهرر   در  نیزم  فرونشست  موجب  آب  لوله  یدگیترک  "(.1398)  خبرگزاری ایرنا،

 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-  ،"آب  لوله  یدگیترک  لیدل  به  عصریول  ابانیخ  در  نیزم  نشست  "،(1395)  لنا،یا  یخبرگزار

.369272   . 

 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-369272
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-369272
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 ،"شد  هاساختمان   به  خسارت  و  نیزم  نشست  باعث  نیقزو  هیمحمد  ابانیخ  در  آب  یاصل  لوله  شاه  ی دگیترک"، (1397)خبرگزاری جوان،
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 . ،مشهدرانی ا  کیدرولیه  کنفرانس  نینوزدهم،"   (المیا  استان  -آباد

  آباد   عباس  ابانیخ  در  چنار  درختان  ینیخطرآفر  یابیارز  و  ییشناسا"،( 1400)،.م  ،یبهمن  و، .م  ان،یناف  و  م.  ،الهامم.    ،یاردستان  قهساره

 .لی،اردبستیز  طیمح  و  یعیطب  منابع  از  انتیص  یمل  کنفرانس  نیپنجم  و  ی الملل  نیب  کنفرانس  نیدوم،"اصفهان 
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  ی ا ی اح  یراهکارها  و  عصریول  ابانی خ  یچنارها   شدن  خشک  علل  یبررس "،(1390)،.س  ،ییمهدلو  و،.ع  ا،یعل   و  ،.ف  ،یفراهان  ید یحم  .ح  ،ی دیهو

 .تهران  ،ستیز  طیمح  یمهندس   یمل  شیهما  نیپنجم،"ها  آن

 

Défossez, P. Veylon, G. Yang M. Bonnefond. J.M. Garrigou D. Trichet. P. Danjon. F. (2021),    "  Impact 

of soil water content on the overturning resistance of young Pinus Pinaster in sandy soil ",  Forest Ecology 

and Managemen ",Volume 480,2021,118614,ISSN 0378-1127. 

https://www.mehrnews.com/news/1800173


 
 

 

 

 
Garrido. F. San Martín. R. Lario. F. (2015). " Root structure and biomass partitioning in tilted plants 

from twisted- and straight-stemmed populations of Pinus pinaster Ait "   .Trees . 29. 759–774. 

https://doi.org/10.1007/s00468-015-1154-y 
 
Keller. T. Lamandé. M. Peth. S. Berli. M. Delenne. J.-Y. Baumgarten. W. Rabbel. W. Radjaï. F. 

Rajchenbach. J. Selvadurai. A.P.S. (2013),  "An interdisciplinary approach towards improved 

understanding of soil deformation during compaction". Soil and Tillage Research. Volume 128. pp. 61–

80. ISSN 0167-1987. 
 

 

Office of the Deputy for Technical Affairs Technical Affairs (2005), "General Specifications for Urban 

Water and Wastewater Pipelines". Criteria Codification and Earthquake Risk Reduction Affairs 

Bureau. Journal 303.  
 

Mattheck. C. Bethge. K. Albrecht. W. (1995). 

"Failure modes of trees and related failure 

criteria". Wind and Trees (pp. 195-203). 

Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9780511600425.011    .  

   
Pourhashemi. M. Esmaeilpour. Kh. Heidari. M. 

(2012). "The Assessment of Hazardous Oriental 

Plane (Platanus orientalis l.) Trees in Valiasr 

Street of Tehran". Forest Research Division. 

Research Institute of Forests and Rangelands. 

I.R. Iran Fall . 2012. 4(3). 265–275.  

 
 

 

Wang. X, Wang. X, Sun. X, Graeme. P, Abdur. 

R (2020). "Effect of pavement and water deficit 

on biomass allocation and whole-tree 

transpiration in two contrasting urban tree 

species". Urban Ecosyst  .23.893–904 

https://doi.org/10.1007/s11252-020-00953-z . 

 
Zhang, X., Knappett, J.A., Leung, A.K. et al. 

(2020) . "Small-scale modelling of root-soil 

interaction of trees under lateral loads". Plant 

Soil . 456. 289–305. 

https://doi.org/10.1007/s11104-020-04636-8 . 
 

 

https://doi.org/10.1007/s00468-015-1154-y
https://doi.org/10.1007/s11252-020-00953-z
https://doi.org/10.1007/s11104-020-04636-8

