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 :چكیده

یكي از مهمترین مسائل در بحث طراحي پل، بارگذاری آن و در مبحث بارگذاری نیز توجه به نوع و مقدار بار و 

باشند، لذا تعیین  ها بسیار متنوع مي تردد و تناسب آن با واقعیت است. با توجه به اینكه وسایل نقلیه عبوری از پل

. برای سهولت امر، در کشورهای مختلف با انجام یک سری ترین حالت بارگذاری ترافیكي بسیار پیچیده است بحراني

ترین حالت ترافیكي  شود که معادل بحراني مطالعات تحلیلي و آماری، یک مجموعه سربارهای استاندارد تعیین مي

های در مشخصات ناوگان حمل و نقل کشورواقعي عبوری محسوب مي شود. بنابراین، بدیهي است که به علت تفاوت 

بر اساس ایران ها در پل های مختلف متفاوت باشند. از آنجا که اکثریتنامهها در آیینپل بارگذاری محاسباتيمختلف 

-مي 199های مختلف و مقایسه با نشریه کشور های بارگذارینامهشود مرور و مقایسه آیینبارگذاری مي 199نشریه 

ای بارگذاری پل در ک کند. در این مطالعه به بررسي مقایسهها کمپل نامه مناسب در بارگذاریتواند در انتخاب آیین

نامه ( و بارگذاری آیینDINنامه آلمان )، بارگذاری آیین(AASHTOنامه آمریكا )بارگذاری آیین ،(199ایران )نشریه 

 Csi Bridge 2016شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از نرم افزار ( پرداخته ميBS 5400انگلستان )

سازی و تحلیل گردید. نتایج این مذکور مدل هاینامهدو نمونه پل با دهانه ساده و پیوسته، بر اساس آیین 18.1.1

 نامه ایران برایهای با دهانه ساده و پیوسته بر اساس آیینهای لنگر و برش در پلدهد که کمیتبررسي نشان مي

%( 52های کوتاه و بلند اثر بارگذاری بار تانک )حدود دهانه %( و برای12 های متوسط بار تریلي تانک بر )حدوددهانه

نامه انگلستان بیشتر ها برای خمش و برش اثر آییننامهباشد. در مقایسه بارگذاری آیینها ميبیشتر از دیگر بارگذاری

 SLبا بارگذاری کامیون ) نامه ایراننهای لنگر و برش حاصل از بارگذاری آییباشد. اثرات کمیتها مينامهاز سایر آیین

W30های از دهانه های لنگر و برش حاصل از بارگذاری ایران به غیرکند، همچنین اثرات کمیت( آلمان برابری مي

نامه آشتو لنگر خمشي و ها نسبت به بارگذاری آییندهانه متر که تقریبا برابر هستند، در بقیه 112تا  92متوسط بین 

نامه توان آیینرسد. لذا ميبرابر مي 5/1های بلند نزدیک به نسبت در دهانه کند که اینبیشتری تولید مي نیروی برشي

 بارگذاری ایران را جزو بارگذاری سنگین در نظر گرفت.

 نامهمقایسه، پل، تحلیل، بارگذاری، آیین :هاواژه کلید



 أ 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                            عنوانشماره و 

 

 فصل اول: کلیات

 2 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 3 ......................................................................................................................................................... یقضرورت انجام تحق -1-2

 3 ............................................................................................................................................ بر مطالعات انجام شده یمرور -1-3

 4 .................................................................................................................................................................... ساختار پژوهش -1-4

  

 هابا انواع پلفصل دوم: آشنایی 

 7 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -2-1

 7 ............................................................................................................................................................................ تعریف پل -2-2

 7 .........................................................................................................................................................................پل یخچهتار -2-3

 7 ............................................................................................................................................................ باستان یختار -2-3-1     

 9 ............................................................................................................................................................ یقرون وسط -2-3-2     

 9 ........................................................................................................................................................... رنسانس هدور -2-3-3     

 11 .............................................................................................................................................. یعصر انقالب صنعت -2-3-4     

 13 ................................................................................................................................یهاول یو فوالد یآهن یهاپل -2-3-5     

 18 ........................................................................................................................................... معلق یفوالد یهاپل -2-3-6     

 19 ..................................................................................................................................................... آرمهبتن یهاپل -2-3-7     

 21 .................................................................................................................................................................. انتخاب نوع پل -2-4

 21 ................................................................................................................................................ و انتخاب محل پل یبررس -2-5

 21 ............................................................................................................................................. یهکسب اطالعات اول -2-5-1     

 21 .......................................................................................................................................................... محل یبررس -2-5-2     

 22 ........................................................................................................................................ از محل یدو بازد یبررس -2-5-3     

 23 ........................................................................................................................................................................... کاربرد پل -2-6

 23 ......................................................................................................................................................... سازه پل بندییمتقس -2-7

 23 ................................................................................................................................................................ هاپل یبندطبقه -2-8

 23 ............................................................................................................. ها از نقطه نظر طول دهانهپل یبندطبقه -2-8-1     



 ب 

 

 24 ................................................................................................................... ها از نقطه نظر استفادهپل یبندطبقه -2-8-2     

 24 ........................................................................................................... ساخت یوهها از نقطه نظر شپل یبندطبقه -2-8-3     

 24 .................................................................................................................... ها از نقطه نظر مصالحپل یبندطبقه -2-8-4     

 25 ...................................................................................................... ایسازه سیستم نظر نقطه از هاپل بندیطبقه -2-8-5     

      

 هافصل سوم: بارگذاری پل

 29 .................................................................................................................................................................................مقدمه -3-1

 29 ............................................................................................................................................................. بارهای وارد بر پل -3-2

 29 ............................................................................................................................................................قائم یبارها -3-2-1     

 33 .........................................................................................................................................................یجانب یبارها -3-2-2     

 33 ...............................................................................................................................................یخود کرنش یبارها -3-2-3     

 33 .................................................................................................................................. یرانا نامهیینآ یشنهادیپ یبارگذار -3-3

 31 ................................................................................................................................................ یمشخصات هندس -3-3-1     

 31 ..................................................................................................................................................یبارگذار یباتترک -3-3-2     

 33 ......................................................................................................................................................... یدائم یبارها -3-3-3     

 34 ................................................................................................................................................ یبرداربهره یبارها -3-3-4     

 34 .................................................................................................................................................. زنده یبارها -3-3-4-1        

 38 .............................................................................................................................. یهنقل یلوسا ینامکیاثر د -3-3-4-2        

 38 ............................................................................................................................................. رو یادهپ یبارها -3-3-4-3        

 39 ...................................................................................................................................... بلند کننده یروهاین -3-3-4-4        

 39 .................................................................................................................................................... یغوطه ور -3-3-4-5        

 39 ......................................................................................................................................................... اثر ترمز -3-3-4-6        

 43 ..................................................................................................................................... از مرکز یزگر یروین -3-3-4-7        

 43 .......................................................................هایهبه پا یخو قطعات  یهنقل یلاز برخورد وسا یناش یبارها -3-3-4-8        

 41 .......................................................................................................................................... خاک یفشار جانب -3-3-4-9        

 41 ..................................................................................................................................................................... اثر باد -3-3-5     

 42 ..................................................................................................و خزش بتن یآن، جمع شدگ ییراتثار دما و تغآ -3-3-6     

 42 ........................................................................................................................................................... اثر دما -3-3-6-1        

 42 ........................................................................................................................................................ دما ییرتغ -3-3-6-2        

 43 ................................................................................................................................................... اختالف دما -3-3-6-3        



 ج 

 

 43 ........................................................................................................................ و خزش بتن یاثر جمع شدگ -3-3-6-4        

 43 ................................................................................................................... هایهکوتاه شدن پا یااثر نشست  -3-3-6-5        

 43 .............................................................................................................. گاهییهتک یهاشکل دستگاه ییرتغ -3-3-6-6        

 44 ................................................................................................................................ یکاآمر نامهیینآ یشنهادیپ یبارگذار -3-4

 45 ................................................................................................................................................ یمشخصات هندس -3-4-1     

 45 ..................................................................................................................................................یبارگذار یباتترک -3-4-2     

 45 .................................................................................................... خستگی یحاالت حد یبارگذار یباتترک -3-4-2-1        

 45 ............................................................................................... برداریبهره یحاالت حد یبارگذار یباتترک -3-4-2-2        

 46 .....................................................................................................مقاومت یحاالت حد یبارگذار یباتترک -3-4-2-3        

 47 ............................................................................................. ییرخداد نها یحاالت حد یبارگذار یباتترک -3-4-2-4        

 48 ............................................................................................................................................................ ترمز یروین -3-4-3     

 48 ...............................................................................................................................................از مرکز یزگر یروین -3-4-4     

 AASHTO ......................................................................................................................... 49 یطراح هاییونکام -3-4-5     

 49 .................................................................................................................................................... بار نوع اول -3-4-5-1        

 53 ................................................................................................................................................... بار نوع دوم -3-4-5-2        

 51 ..................................................................................................................................بارها یهمزمان یبضرا -3-4-5-3        

 51 ................................................................................................................................................. ضربه یبضر -3-4-5-4        

 52 .............................................................................................................................................................. رویادهبار پ -3-4-6     

 52 ................................................................................................................................. آلمان نامهیینآ یشنهادیپ یبارگذار -3-5

 53 ................................................................................................................................................................ خط عبور -3-5-1     

 53 ................................................................................................................................................... بار زنده استاندارد -3-5-2     

 54 .......................................................................................................................................................... ضربه یبضر -3-5-3     

 54 .............................................................................................................................................. نحوه کاربرد بار زنده -3-5-4     

 54 ................................................................................................................................................................ یبارگذار -3-5-5     

 55 ............................................................................................................................................................ ترمز یروین -3-5-6     

 55 ............................................................................................................................انگلستان نامهیینآ یشنهادیپ یبارگذار -3-6

 56 ....................................................................................................................................................... خط عبور طرح -3-6-1     

 56 ................................................................................................................................................... بار زنده استاندارد -3-6-2     

 HA ............................................................................................................................... 57استاندارد  یبار عاد -3-6-2-1        

 HB ........................................................................................................... 59استاندارد  یونکام یعاد یربار غ -3-6-2-2        



 د 

 

 59 ..................................................................................................................................................بار تک چرخ -3-6-2-3        

 59 ...................................................................................................................................................... روهایادهسربار پ -3-6-3     

 63 ............................................................................................................................................................ ترمز یروین -3-6-4     

 63 ...............................................................................................................................................از مرکز یزگر یروین -3-6-5     

 63 ........................................................................................................................................................... بارها یبترک -3-6-6     

 

 هایل آنو تحل یمورد بررس یهاپل یمدلسازفصل چهارم: 

 62 .................................................................................................................................................................................مقدمه -4-1

 62 .......................................برای دهانه ساده پلبا بارگذاری ایران حداکثر  یو لنگر خمش یبرش یرویندستی محاسبات  -4-2

 63 ................................................................................................................................................................ یبارگذار -4-2-1     

 63 ..........................................................................یتن به همراه بار خط 43 یونکام یک یلنگر حداکثر برا -4-2-1-1        

 65 ........................................................................ یتن به همراه بار خط 43 یونکام یک یبرش حداکثر برا -4-2-1-2        

 66 ................................................................................. تن 73 یتانک ارتش یعاد یربار غ یلنگر حداکثر برا -4-2-1-3        

 67 ................................................................................ تن 73 یتانک ارتش یعاد یربار غ یبرش حداکثر برا -4-2-1-4        

 73 ............................................................................... تن 93بر تانک یلیتر یعاد یربار غ یلنگر حداکثر برا -4-2-1-5        

 71 .............................................................................. نت 93 برتانک یلیتر یعاد یربار غ یحداکثر برا برش -4-2-1-6        

 Csi Bridge .............................................................................................................................................. 73برنامه  یمعرف -4-3

 74 ....................................................................................................................................... یمورد بررس یهامشخصات پل -4-4

 74 ................................................................................................................................................................... پل اول -4-4-1     

 75 ................................................................................................................................................................... پل دوم -4-4-2     

 75 ............................................................................................................................................... مشخصات پل -4-4-2-1        

 76 .................................................................................................... یانیم یهها در پاستون یریقرارگ یتموقع -4-4-2-2        

 76 ................................................................................................................................... هاگاهیهمشخصات تک -4-4-2-3        

 78 ................................................................................................................................................................ هاپل یسازمدل -4-5

 79 ............................................................................................................................................................................ یبارگذار -4-6

 83 ................................................................................................................................مرده و زنده یمدل تحت بارها یزآنال -4-7

 83 ......................... ساده هایدهانه یحداکثر حاصل شده از روابط به دست آمده برا یو لنگر خمش یبرش یرویجدول ن -4-8

 82 ...... ساده با دهانه هاییپل یمختلف برا هاینامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-9

 83 ........................................... یرانا 139 نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-9-1     

 84 ...... ساده با دهانه هاییپل یآشتو برا نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-9-2     



 ه 

 

 85 ..... ساده با دهانه هاییپل یآلمان برا نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-9-3     

 86 دهانه ساده با هاییپل یانگلستان برا نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-9-4     

 87  یوستهپ با دهانه هاییپل یمختلف برا هاینامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-13

 88 ........................................ یرانا 139 نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-13-1     

 91 .................................................. آشتو نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-13-2     

 94 .................................................آلمان نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-13-3     

 97 ........................................... انگلستان نامهیینآ یاز بارگذار یحداکثر ناش یو لنگر خمش یبرش یرویجداول ن -4-13-4     

 

 فصل پنجم: بررسی و مقایسه نتایج محاسبات خروجی نرم افزار

 133...............................................................................................................................................................................مقدمه -5-1

 133........................................................................................................................................................... هانامهیینآ یسهمقا -5-2

 133................................................................................................................................................................ بار مرده -5-2-1     

 131..................................................................................................................................................... خط عبور طرح -5-2-2     

 132................................................................................................................................................................ اثر ترمز -5-2-3     

 133.............................................................................................................................................از مرکز یزگر یروین -5-2-4     

 134....................................................................................................................................یهنقل یلوسا ینامیکیاثر د -5-2-5     

 136................................................................................................................................................................. بار زنده -5-2-6     

 137.................................................................................................................................................... یسهو مقا یروش بررس -5-3

 138................................................................................................... یرانا نامهیینآ یشنهادیپ یبرداربهره یبارها یسهمقا -5-4

 114................................................................................................................. و آشتو یرانا هاینامهیینآ یبارگذار یسهمقا -5-5

 122................................................................................................................ و آلمان یرانا هاینامهیینآ یبارگذار یسهمقا -5-6

 133.......................................................................................................... و انگلستان یرانا هاینامهیینآ یبارگذار یسهمقا -5-7

 138.................................................................................................................................. هانامهیینهمه آ یبارگذار یسهمقا -5-8

 

 گیریبندی و نتیجهفصل ششم: جمع

 147...............................................................................................................................................................................مقدمه -6-1

 147...................................................................................................................................................................... گیرینتیجه -6-2

 148......................................................................................................................................................................... بندیجمع -6-3

 149....................................................................................................................................................................... پیشنهادات -6-4

 153................................................................................................................................................................. منابع و مآخذفهرست 



 و 

 



 ز 

 

هافهرست جدول  

 صفحه                                                             عنوان

 31 ..................................................................................................................................................... خطوط عبور طرح :1-3جدول 

 32 ................................................................................................. به روش تنش مجاز یدر طراح یبارگذار یباتترک :2-3جدول 

 32 ............................................................................................. یبه روش حاالت حد یدر طراح یبارگذار یباتترک :3-3جدول 

 32 .................................................................................................................................. اختصارات به کار رفته یفتعر :4-3جدول 

 32 .................................................................................................................................. زنده یبارها یهمزمان یبضر :5-3جدول 

 43 ................................................................................................... عرشه پل یو تحتان یاختالف دما در سطح فوقان :6-3جدول 

 AASHTO .................................................................................... 44 نامه یینشده در فصل سوم آ یفتعر یبارها :7-3جدول 

 45 .................................................................................................................... یخستگ یبارها در حاالت حد یبترک :8-3جدول 

 46 ............................................................................................................. یبهره بردار یبارها در حاالت حد یبترک :9-3جدول 

 47 .................................................................................................................. مقاومت یبارها در حاالت حد یبترک :13-3جدول 

 47 ........................................................................................................... ییرخداد نها یبارها در حاالت حد یبترک :11-3جدول 

 AASHTO .................................................................................................... 51 زنده در یبارها یهمزمان یبضر :12-3جدول 

 51 ......................................................................................................................... اثر ضربه یینتع یبرا IMضریب  :13-3جدول 

 DIN .............................................................................. 53نامه یینتن آ 63و  33 یمشخصات دو کالس بارگذار :14-3جدول 

 56 .................................................................................................................................................. تعداد خطوط عبور :15-3جدول 

 HA ................................................................................................................ 56( بار UDLیکنواخت )بار گسترده  :16-3جدول 

 81 ............... یرانا 139 یمتر بر اساس روابط با بارگذار 233تا  13پل ساده با دهانه  یو لنگر خمش یبرش یروین :1-4جدول 

 83 ........................یرانا 139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13پل ساده با دهانه  یو لنگر خمش یبرش یروین :2-4جدول 

 84 ................................. آشتو نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13پل ساده با دهانه  یو لنگر خمش یبرش یروین :3-4جدول 

 85 ................................آلمان نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13پل ساده با دهانه  یو لنگر خمش یبرش یروین :4-4جدول 

 86 ........................... انگلستان نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا 13پل ساده با دهانه  یو لنگر خمش یبرش یروین :5-4جدول 

 88 ....... یرانا 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوسته)مثبت( پل پ یو لنگر خمش یبرش یروین :6-4جدول 

 89 ........ یرانا 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) هیوست( پل پی)منف یو لنگر خمش یبرش یروین :7-4جدول 

 93 .... یرانا 139ی متر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوستهپل پ یمومماکز یو لنگر خمش یبرش یروین :8-4جدول 

 91 ................. آشتو یبارگذارمتر با  1333تا  13( با دهانه یکسره) یوسته)مثبت( پل پ یو لنگر خمش یبرش یروین :9-4جدول 



 ح 

 

 92 ............... آشتو یمتر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوسته( پل پی)منف یو لنگر خمش یبرش یروین :13-4جدول 

 93 ........... آشتوی متر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوستهپل پ یمومماکز یو لنگر خمش یبرش یروین :11-4جدول 

 94 ............. آلمان یمتر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوسته)مثبت( پل پ یو لنگر خمش یبرش یروین :12-4جدول 

 95 ............. آلمان یمتر با بارگذار 1333تا  13( با دهانه یکسره) یوسته( پل پی)منف یو لنگر خمش یبرش یروین :13-4جدول 

 96 ......... آلمان یمتر با بارگذار 1333تا  13 ( با دهانهیکسره) یوستهپل پ یمومماکز یو لنگر خمش یبرش یروین :14-4جدول 

 97 ................................... انگلستان یمتر با بارگذار 1333تا  13با دهانه  یوستهپل پ یو لنگر خمش یبرش یروین :15-4جدول 

 98 ................................... انگلستان یمتر با بارگذار 1333تا  13با دهانه  یوستهپل پ یو لنگر خمش یبرش یروین :16-4جدول 

 132.................................................................................................................................................. تعداد خطوط عبور :1-5جدول 

 135.......................................................................................................................... اثر ضربه یینتع یبرا IM یبضر :2-5جدول 

 138...................................139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهمقا :3-5جدول 

 139..................................139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهمقا :4-5جدول 

 111............................... 139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یلنگر خمش یسهمقا :5-5جدول 

 112.............................. 139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهمقا :6-5جدول 

 114.......................... و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهمقا :7-5جدول 

 115......................... و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهمقا :8-5جدول 

 117.......... و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر )مثبت( پل دهانه پ یلنگر خمش یسهمقا :9-5جدول 

 118........ و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهدهانه پ( پل یحداکثر )منف یلنگر خمش یسهمقا :13-5جدول 

 119............. آشتو و 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوسته( پل دهانه پیمومحداکثر )ماکز یلنگر خمش یسهمقا :11-5جدول 

 123..... و آشتو 139 هینشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 )یکسره( یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهمقا :12-5جدول 

 122................................... و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهمقا :13-5جدول 

 123.................................. و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهمقا :14-5جدول 

 125....... و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر )مثبت( پل دهانه پ یلنگر خمش یسهمقا :15-5جدول 

 126....... و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوسته( پل دهانه پیحداکثر )منف یلنگر خمش یسهمقا :16-5جدول 

 127..................  و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یلنگر خمش یسهمقا :17-5جدول 

 128.................  و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهمقا :18-5جدول 

 133................  و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهمقا :19-5جدول 

 131............... و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13ر پل دهانه ساده حداکث یبرش یروین یسهمقا :23-5جدول 



 ط 

 

 133............ انگلستان و 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر )مثبت( پل دهانه پ یلنگر خمش یسهمقا :21-5جدول 

 134............ انگلستان و 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوسته( پل دهانه پیحداکثر )منف یلنگر خمش یسهمقا :22-5جدول 

 135......انگلستان و 139 یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوسته( پل دهانه پیمومحداکثر )ماکز یلنگر خمش یسهمقا :23-5جدول 

 136...........  و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهمقا :24-5جدول 

 

  



 ی 

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                            عنوان

 9 ..........................................................................................................................................گارد در فرانسهوپل پانت د: 1-2شکل 

 12 .............................................................................................................................................. در آلمان یدلبرگپل ه :2-2شکل 

 13 ........................................................................................................................................ در اسکاتلند ینانپل گلن ف :3-2شکل 

 16 ........................................................................................................................................ فورت یکنسول ییپل خرپا :4-2شکل 

 17 ................................................................................................................................................... پل هاوارا در کلکته :5-2شکل 

 18 ..................................................................................................................................................... پل تانگاو در ژاپن :6-2شکل 

 19 ................................................................................................................................ یکادر آمر یتپل معلق گلدن گ :7-2شکل 

 19 ..................................................................................................................................... پل معلق هامبر در انگلستان :8-2 شکل

 23 ......................................................................................................................................... ساندو در سوئد یپل قوس :9-2شکل 

 33 ..................................................................................................................................... (عرشه) هااقالم بار مرده پل :1-3شکل 

 33 ........................................................................................................................................ (پایه) هااقالم بار مرده پل :2-3شکل 

 35 .................................................................................................................................... تن( 43 یونبار نوع اول )کام :3-3شکل 

 35 .......................................................................................................... نحوه استقرار بار نوع اول در عرض سواره رو :4-3شکل 

 36 ................................................................................................................................. تن( 8بار نوع دوم )بار متمرکز  :5-3شکل 

 37 ................................................................................................................. تن( 73تانک  یرعادیبار نوع سوم )بار غ :6-3شکل 

 37 ................................................................................................... (تن 93 برتانک یلیتر یرعادیبار نوع سوم )بار غ :7-3شکل 

 48 ................................ ربه پل، اثر ترمز روی هر مسیر عبو نقلیهیلنمودار جسم آزاد نیروی ترمز وارد از طرف وسا :8-3شکل 

 49 ................................................. خمیده هایبه سازه پل در پل نقلیهیلنحوه اثر نیروی گریز از مرکز از طرف وسا :9-3شکل 

 53 ........................................................................... )بار نوع اول( HL-93موسوم به  AASHTO یطراح یونکام :13-3شکل 

 53 ................................................................................................................. )بار نوع دوم( Tandemجفت محور یا  :11-3شکل 

 52 ......................... هندریل فوقانی بخش بر وارد متمرکز افقی نیروی عرشه، ایبار چرخ برای طراحی ناحیه طره :12-3شکل 

 53 ....................................................................................................... تن 33و  63 یمشخصات دو کالس بارگذار :13-3شکل  

 55 ....................................................................... یعبور اصل یردر مس یتن 63و  33 هاییوننحوه قرار گرفتن کام :14-3شکل 

 HA ........................................................................................................................................................ 57 یبار عاد :15-3شکل 

 UDL ..................................................................................................................................................... 58نمودار بار  :16-3شکل 



 ك 

 

 HB ......................................................................................................................................... 59 یونمشخصات کام :17-3شکل 

 63 ............................................................................... حداکثر یلنگر خمش -متر  13با دهانه کوچکتر از  یونبار کام :1-4شکل 

 64 ................................................ حداکثر یلنگر خمش -متر  23متر و کوچکتر از  13با دهانه بزرگتر از  یونبار کام :2-4شکل 

 64 ..................................................................................حداکثر یلنگر خمش -متر  23با دهانه بزرگتر از  یونبار کام :3-4شکل 

 65 .............................................................................حداکثر یبرش یروین -متر  4/7با دهانه کوچکتر از  یونبار کام :4-4شکل 

 65 ......................................... حداکثر یبرش یروین -متر  7/11متر و کوچکتر از  4/7با دهانه بزرگتر از  یونبار کام :5-4شکل 

 65 .............................................................................حداکثر یبرش یروین -متر  7/11با دهانه بزرگتر از  یونبار کام :6-4شکل 

 66 ..................................................................... متر 63دهانه کوچکتر از  -لنگر حداکثر  یبرا یتانک ارتش یتموقع :7-4شکل 

 66 ............................................................. متر 123متر تا  63دهانه  -لنگر حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :8-4شکل 

 67 ........................................................... متر 183متر تا  123دهانه  -لنگر حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :9-4شکل 

 67 ..................................................... متر 243متر تا  183دهانه  -لنگر حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یت(، موقع13-4شکل )

 67 .................................................................. متر 33دهانه کوچکتر از  -برش حداکثر  یبرا یتانک ارتش یتموقع :11-4شکل 

 68 ............................................................ متر 63متر تا  33دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :12-4شکل 

 68 ............................................................ متر 93 متر تا 63دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :13-4شکل 

 68 ......................................................... متر 123متر تا  93دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :14-4شکل 

 69 ....................................................... متر 153متر تا  123دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :15-4شکل 

 69 ....................................................... متر 183متر تا  153دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :16-4شکل 

 69 ....................................................... متر 213متر تا  183دهانه  -برش حداکثر  یبرا یارتش هایتانک یتموقع :17-4شکل 

 73 ................................................................... حداکثر یلنگر خمش - متر 13 از کوچکتر دهانه با برتانک یلیبار تر :18-4شکل 

 73 .................................................................... حداکثر خمشی لنگر - متر 33 تا متر 13 دهانه با برتانک یلیبار تر :19-4شکل 

 71 ..................................................................... حداکثر خمشی لنگر - متر 53 از بزرگتر دهانه با برتانک یلیبار تر :23-4شکل 

 71 ..............................................................حداکثر یبرش نیروی - متر 8/13 از کوچکتر دهانه با برتانک یلیبار تر :21-4شکل 

 72 .........................................................حداکثر یبرش نیروی - متر 16/28 تا متر 8/13 دهانه با برتانک یلیبار تر :22-4شکل 

 72 .............................................................حداکثر یبرش نیروی - متر 43 تا متر 16/28 دهانه با برتانک یلیبار تر :23-4شکل 

 72 .................................................................... حداکثر یبرش نیروی - متر 43 از بزرگتر دهانه با برتانک یلیبار تر :24-4شکل 

 74 ......................................................................................................................................................... مشخصات پل :25-4شکل 

 75 ............................................................................................................................. یبتن تیرمشخصات عرشه و شاه :26-4شکل 



 ل 

 

 75 ......................................................................................................................................................... مشخصات پل :27-4شکل 

 76 ............................................................................................................................. یبتن تیرمشخصات عرشه و شاه :28-4شکل 

 76 ............................................................................................................................................. یانیم یهمشخصات پا :29-4شکل 

 77 ............................................................................................................................................. هاگاهیهمشخصات تک :33-4شکل 

 77 ............................................................................................................................................. یانیم یهمشخصات پا :31-4شکل 

 Csi Bridge .................................................................................................... 78مدل پل دهانه ساده در نرم افزار  :32-4شکل 

 Csi Bridge ................................................................................................. 78در نرم افزار  یوستهمدل پل دهانه پ :33-4شکل 

 83 ........................................................................................... مرده و زنده یپل دهانه ساده تحت بارها ییرشکلتغ :34-4شکل 

 83 ........................................................................................ مرده و زنده یتحت بارها یوستهپل دهانه پ ییرشکلتغ :35-4شکل 

 82 ............................................................................................................. حداکثر دهانه ساده یلنگر خمش یاگرام(، د36-4شکل )

 82 ........................................................................................................................... دهانه ساده یبرش یروین یاگرامد :37-4شکل 

 87 ............................................................................................................ یوستهحداکثر دهانه پ یلنگر خمش یاگرامد :38-4شکل 

 87 ........................................................................................................... یوستهحداکثر دهانه پ یبرش یروین یاگرامد :39-4شکل 

 137............................................................................... متر 1333تا  13 ینپل دهانه ساده با دهانه ب یکشکل شمات :1-5شکل 

 137........................................................................... متر 1333تا  13 ینبا دهانه ب یوستهپل دهانه پ یکشکل شمات :2-5شکل 

 113............... یرانا 139نامه یینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :3-5شکل 

 113.............. یرانا 139نامه یینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یبرش رویین یسهنمودار مقا :4-5شکل 

 113................. یرانا 139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهدهانه پ رحداکث یلنگر خمش یسهنمودار مقا :5-5شکل 

 113....................   یرانا 139 نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهپل دهانه پ یبرش یروین یسهنمودار مقا :6-5شکل 

 116................ و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :7-5شکل 

 116............................ و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهنمودار مقا :8-5شکل 

 121................... و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهدهانه پ حداکثر یلنگر خمش یسهنمودار مقا :9-5شکل 

 121............... و آشتو 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهدهانه پ حداکثر یبرش یروین یسهنمودار مقا :13-5شکل 

 124.................. و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333ا ت 13حداکثر دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :11-5شکل 

 124........................ و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهنمودار مقا :12-5شکل 

 129............... و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر دهانه پ یلنگر خمش یسهنمودار مقا :13-5شکل 

 129..................... و آلمان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهپل دهانه پ یبرش یروین یسهنمودار مقا :14-5شکل 



 م 

 

 132............. و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :15-5شکل 

 132............ و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر دهانه ساده  یبرش یروین یسهنمودار مقا :16-5شکل 

 137................ و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهپل دهانه پ یلنگر خمش یسهنمودار مقا :17-5شکل 

 137............... و انگلستان 139 یهنشر یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهپل دهانه پ یبرش یروین یسهنمودار مقا :18-5شکل 

 138..............معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :19-5شکل 

 139................ معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 233تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یلنگر خمش یسهنمودار مقا :23-5شکل 

 143............ معتبرهای نامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهنمودار مقا :21-5شکل 

 141............... معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 233تا  13حداکثر پل دهانه ساده  یبرش یروین یسهنمودار مقا :22-5شکل 

 142.......... معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یلنگر خمش یسهنمودار مقا :23-5شکل 

 143.............معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 233تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یلنگر خمش یسهنمودار مقا :24-5شکل 

 144......... معتبر هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهنمودار مقا :25-5شکل 

 145......... رمعتب هاینامهیینآ یمتر با بارگذار 1333تا  13 یوستهحداکثر پل دهانه پ یبرش یروین یسهنمودار مقا :26-5شکل 
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 مقدمه -6-6

های یک کشور، نقش منحصر به فردی را ي راهکلیدی در شبكه شریان ها به عنوان عناصر مهم و1پل

اهمیت باالیي برخوردار  ها از الویت ولذا تأمین ایمني آنکنند نظامي ایفا مي به لحاظ اقتصادی، سیاسي و

های له ایران صورت گرفته، بررسي سازهمهایي که امروزه در کشورهای مختلف از جیكي از فعالیتاست. 

ها شناسایي شده تا به یک سازه بهینه با عملكرد مطلوب منجر هاست تا نقاط ضعف آنموجود از جمله پل

 .(1931)ماهری و اکبری،  شود

یكي از مهمترین مسائل در مبحث طراحي پل، بارگذاری آن و در مبحث بارگذاری نیز توجه به نوع 

 هادار بار وسایل نقلیه عبوری از پلوارده و تناسب آن با واقعیت است. با توجه به اینكه مقو مقدار بار 

ترین حالت بارگذاری ترافیكي بسیار پیچیده است. باشد، لذا تعیین بحرانيصورت تخمیني ميه متنوع و ب

مجموعه ی، یک برای سهولت امر، در کشورهای مختلف با انجام یک سری مطالعات تحلیلي و آمار

شود. وب ميترین حالت ترافیک واقعي عبوری محسشود که معادل بحرانيسربارهای استاندارد تعیین مي

ف، بارگذاری نقل کشورهای مختل بنابرین، بدیهي است که به علت تفاوت در مشخصات ناوگان حمل و

های ای حالتمقایسهشند. این مطالعه به بررسي تلف متفاوت باهای مخنامهینها در آیمحاسباتي پل

 پردازدبر کشورهای مختلف ميهای بارگذاری معتنامهبا آیین (199ایران )نشریه شماره بارگذاری پل در 

ای مختلف هنامهآیین بارگذاری که توسط. و با مطالعه الگوهای مختلف (1991 زاده، نیحس و یور مین)

های راه نامه پلگرفته و نقاط قوت و ضعف آیینورت ها صنامه ای بین آیینپیشنهاد شده است مقایسه

 ایران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 هایي از قبیل زیر در این مطالعه مورد بررسي قرار مي گیرد:نامهآیین

   (199نامه بارگذاری پل ایران )نشریه شماره آیین -1

 (AASHTO 1رگذاری ایاالت متحده امریكا )آشتونامه باآیین -1

DINنامه بارگذاری آلمان )آیین -9
9
 1072)  

                                                
1 - Bridge (pont  ( در لغت فرانسه
2 - American Association of State Highways and Transportation Offisials (AASHTO). 
3 - Deutsches Institut fur Normung (DIN) 
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BSنامه بارگذاری انگلستان )آیین -1
1
 5400) 

 ضرورت انجام تحقیق -6-2

 راه اجزای بقیه به نسبت هاآن احداث و باشندمي کشوری هر در هابزرگراه کلیدی عناصر از هاپل

 های مهم وو از سازه باشندمي  هاراه شبكه در کلیدی نقش دارای همچنین و باشد مي ترهزینه پر بسیار

 طوری معموالً است و برخوردار باالیي اهمیت و الویت از هاآن ایمني تأمین لذا شود وحساس محسوب مي

 از کهاین از قبل پل یک. باشند استفاده قابل ایمن طور به سال 122 تا االمكان حتي که شوندمي طراحي

-مي سعي مطالعه این در رو این از. شود افتاده کار از عملكردی لحاظ از باید شود، ناکارآمد ایسازه لحاظ

 بارهای پیشنهادی از استفاده با هاپل ایسازه مدل روی بر شده انجام تحلیلي نتایج مقایسه با که شود

 تصمیمات از یكي. شود مشخصها نامهمیزان تاثیر بارگذاری هرکدام از آیین و تریناقتصادی ها،نامهآیین

تحلیل و  برای مناسب بارگذاری نامهآیین انتخاب دهد، قرار مدنظر بایستي سازه طراح که حساسي و مهم

 و تجربه همچنین و مالي مسایل سازه، نوع تابع اوقات از بسیاری در تصمیم این. باشدمي سازه طراحي

 حال عین در و اقتصادی هایسازه آوردن دسته ب طراحي، در شده دنبال اصلي هدف. است طراح مهارت

 و تحلیل ایران 199 شماره نشریه اساس بر ایران در هاپل اکثریت که آنجا از. باشدمي مطلوب عملكرد با

 ایران 199 نشریه با مقایسه و مختلف کشورهای بارگذاری هاینامهآیین مقایسه و مرور گردند،مي طراحي

 همچنین مقایسه این. کند کمک هاپل طراحي و تحلیل بهسازی برای مناسب نامهآیین تدوین به تواندمي

 از هایيجنبه و نموده یاری هاسازه اینگونه بهسازی جهت مناسب معیارهای به دستیابي در را ما تواندمي

 گامي مطالعه این است امید. کند مشخص را دارد شدن روز به و تكمیل به نیاز که ایران 199 نشریه

-مي همچنین مقایسه این. باشد ایران در هاپل طراحي و درتحلیل معتبر اینامهآیین تدوین برای مناسب

-نامهآیین از مختلف کشورهای در. کند کمک هاپل طراحي و تحلیل در مناسب نامهآیین انتخاب در تواند

 هاینامهآیین مقایسه و مرور به مطالعه این در. شودمي استفاده هاپل طراحي و تحلیل برای متفاوتي های

 پرداخته ایران بارگذاری 199 نشریه کمبودهای و ایرادات به دستیابي منظور به مختلف کشورهای معتبر

 .شودمي

 مطالعات انجام شده مروری بر -6-9

ه دلیل ها بر آباداني هر کشور است. این سازهشریاني در زیر ساختا های بسیار مهم وپل یكي از سازه

                                                
1 - British standards (BS 5400: Part: 2) 



1 

 

یادی دارند. در ها سابقه تحقیقاتي زرد توجه بوده و همانند سایر سازهها بسیار موراه اهمیت ارتباطات در

 های متعددی انجام شده است.ها نیز در اکثر کشورها فعالیتمورد بارگذاری پل

 با آشتو نامهینیآ و ایران در راه یهاپل عادی بارگذاری رباره مقایسه( د1931ی )اکبر ماهری و

 ایمقایسه مقاله، این بار تحقیقاتي را انجام دادند که در اضافه حامل واقعي هایکامیون از بارگذاری حاصل

( 1939-پل در ایران )نسخه جدید بارگذاری نامهینیآ از ناشي خمشي لنگر و برشي نیروی هایکمیت بین

 کشور در موجود واقعي هایترین کامیونمتداول از نوع 9 نیز ( وHS20 آشتو )کامیون نامهنییآ بارگذاری و

 احتمال و وارده خسارت از هدف تخمیني با واقعي هایکامیون بار اضافه اثرات همچنین است. شده انجام

 .تاس گرفته قرار بررسي مورد عامل این از ناشي پل تخریب

-لرزه بهسازی منظور به ای لرزه طرح هاینامه( درباره بررسي و مقایسه آیین1933امیری و جاللي )

 ای،را انجام دادند، در موارد معیار عملكرد، طیف پاسخ،  طبقه بندی خاك، آنالیز لرزه يقاتتحقی هاپل ای

دستیابي به ایرادات و  منظور به هاشاخص دیگر و ایلرزه بارگذاری طراحي، رویكرد و فلسفه زنده، بار

  .اند پرداخته ایران ایبارگذاری لرزه 195کمبودهای نشریه 

)بار نوع اول( و  یرانهای راه انامه بارگذاری پلیینآ یسهمقادرباره  (1991زاده و ازوجي )حسین 

 ینای بیسهمقا مقاله، یندر اپژوهشي را انجام دادند،  و تاندوم طراحي( HL-93)کامیون  نامه آشتوینیآ

 ید سال)نسخه جد یراننامه بارگذاری پل در اییناز آ يناش يو لنگر خمش يبرش یروین هاییتکم

 ( انجام شده است.1212نامه آشتو )نسخه سال  یین( و بارگذاری آ1939

-نامهیینراه آهن در آ یپل ها یبرش حاصل از بارگذار يبررسدرباره  (1995هاشمي نژاد و لبیب )

 یینتع یهایبارگذارانجام دادند، در این تحقیق،  تحقیقاتي را یرانا 199 یهبا نشر یسهمختلف و مقا یها

 اند.بررسي و با یكدیگر مقایسه شده مختلف یکشورها یها و استانداردهانامهیینشده در آ

 یزآنال یآشتو برا نامهیینشده در آ هئبار ارا یعتوز یبضرا يبررسدرباره ( 1995) بهيحسیني و روز

پژوهشي را انجام دادند،  و آشتو یراننامه ایینآ یتحت بارگذار یعنصر و دو یعنصر با عرشه تک یهاپل

اجزاء  یهبر پا یقدق یليتحل یهاآشتو با روش یدحاصل از روش جد یجنتا یانم اییسهمقادر این مقاله، 

 ده است.ش يبررسآشتو  نامهیینآ شده توسط یهارا یبو دقت ضرا محدود انجام

 ساختار پژوهش -6-4

 برای مناسب جزئیاتها و تعیین معیار و ها،نامهآییناین پژوهش بررسي و مقایسه  اصلي هدف
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 حداقل به را حیاتي هایشریان عنوان مهمترینه ب هاپل به وارده خسارت ای کههگون به هاستپل طراحي

 گردند،مي تحلیل و طراحي ایران 199 شماره نشریه اساس بر ایران در هاپل اکثریت که آنجا از برساند.

 به تدوین تواندمي ایران 199 نشریه با مقایسه و مختلف کشورهای بارگذاریهای هنامآیین مقایسه و مرور

 در را ما تواندمي همچنین مقایسه این کند. کمک هاپل طراحي بهسازی تحلیل و برای مناسب نامهآیین

 ایران 199 نشریه از هایيجنبه و نموده یاری هاهساز گونه بهسازی این جهت مناسب معیارهای به دستیابي

 هاینامهآیین مقایسه و مرور به مطالعه این در .کند مشخص را دارد شدن روز به و تكمیل به نیاز که

 و ایزهبارگذاری سا طراح، رویكرد و عملكرد، فلسفه معیار موارد های مختلف درعتبر کشوربارگذاری م

 .شودمي پرداخته ایران بارگذاری 199 نشریه هایکمبود و ایرادات به دستیابي منظور به هاشاخص دیگر

های ورهای راه کشهای بارگذاری پلنامهجمله درك کامل از دامنه آیین همچنین اهداف دیگری از

 باشد.ها جز اهداف فرعي این مطالعه مينامهسه سطوح عملكردی مختلف برای آیینمختلف جهان و مقای

به ا هپل طراحي مناسب برای تحلیل و نامهآیین تر شدن انتخابنتواند در روشنتایج این تحقیق مي

 طراحان و مهندسان سازه کمک نماید.

 ایران در هاپل طراحي درتحلیل و معتبر اینامهآیین تدوین برای مناسب گامي این مطالعه است امید

د.باش
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 «هاآشنایی با انواع پل»
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 مقدمه -2-6

شود تا ضمن استفاده از فضا )نه صرفا سطح زمین( عبور از موانع فیزیكي قلمداد مي ای برایپل سازه

محل  عبارتند از:بتواند عبور و مرور و دسترسي به اماکن را تسهیل کند. عوامل موثر در انتخاب نوع پل 

ها، نوع عبورگاه، اقتصاد پل، گاهو تكیه 1نداسیونوصالح مصرفي، نوع فها، نوع مپل، کاربرد پل، تعداد دهانه

 زیبایي، امكانات اجرایي، نحوه ساخت و...

 تعریف پل -2-2

-پل شود.يها استفاده مها و درهاز جمله رودخانه يكیزیکه برای عبور از موانع ف است سازه کی پل

 .(1999 ،يقاسم) ها ساخته شده استآن ریاز ز بلند هایقیو قا هايعبور کشت جهت زین های متحرك

 تاریخچه پل -2-9

 تاریخ باستان -2-9-6

عنوان ه ها بها، پلنظامي آنداشته چه سوای اهمیت نظامي و غیرانسان از قدیم به ساخت پل عالقه 

سازی قدری مبهم است ولي شده بود. اگر چه ابتدای تاریخ پلای از کارهای بزرگ مهندسي شناخته نشانه

ردد. به طور کلي از نظر گسال پیش برآورد مي 5222ش از یها احتماالً به بتكامل تاریخي انواع مختلف پل

تیر یا دال که در قدیم  نوع ی مجزا تقسیم کرد.ساخته شده را مي توان به سه دستههای ای پلفرم سازه

ها و شد نوعي قوسي که با استفاده از الشه سنگها ساخته ميبا استفاده از تنه درخت یا تخته سنگ

شد، نوعي قوسي که با استفاده ها ساخته ميسنگ با استفاده از تنه درخت یا تخته باالخره نوع معلق که

شد. خته شده از الیاف گیاهي انجام ميهای ساطناب ها و باالخره نوع معلق که با استفادهاز الشه سنگ

که از نظر  کنند هر چندبطور کلي از سه فرم فوق تبعیت ميای مدرن امروزی در واقع از نظر سازههای پل

 .(1931)حسیني،  باشندتر از آن ایام ميپیشرفته کار رفته خیليه مصالح ب

سال قبل از میالد مسیح  1152ی دنیا در تاریخ پلي است که در حدود ترین پل ثبت شدهقدیمي

                                                
1 - Foundation 
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، اولین پادشاه مصر، بر روی رودخانه نیل بنا گردید. از جزئیات این پل اطالعات دقیقي در 1توسط منس

سال پیش بر روی رود  1222های سنگي در حدود نوع عبورگاه چوبي با پایه دست نیست. پل دیگری از

های معلق ابتدایي شامل یک طناب ساخته شده از ني هندی یا الیاف قدیم ساخته شد. پلفرات در بابل 

اولین پل معلق واقعي  کرد.دست از طرفي به طرف دیگر عبور ميی وسیلهه گیاهي دیگر بود که عابر ب

یگر در تر جهت جای پای عابر و دو تای دها در تراز پایینمتشكل از سه طناب موازی بود که یكي از آن

ترین پل معلق ساخته شده شد. قدیميکار برده ميه ره و حفظ تعادل شخص بتراز باالتر به منظور دستگی

در کشور چین.  1چیناست پلي است بر روی رودخانه چین جای ماندهه از زنجیرهای فلزی که تاکنون ب

های های طولي در پلداد کابلافزایش تع ها وجود دارد. بادر کشور هندوستان نیز آثاری از این نوع پل

های ساخته شده هایي که در قدیم زیاد مرسوم بوده پلتر گردید. نوع دیگر از پلمعلق این نوع سازه کامل

های معلق در آب تكیه داشت و اساس از تیرهای چوبي بود که برای عبور از رودخانه بر روی فونداسیون

 (.1931 ،ينی)حس دهندهای موقت امروزی را تشكیل ميپل

های کلدانیان و فاده از مصالح سنگ و آجر به دورهها با استها و پلتكامل فرم سازه قوسي برای بنا

های موجود در مصر که از حدود های قوسي کشف شده از مقبرهگردد. با توجه به نوع سقفمي آشوریان بر

های رود که برای اولین بار سازهميدهد احتمال جای مانده است نشان ميه از مسیح ب سال قبل 1322

. یونانیان قدیم تئوری مقدماتي استاتیک را توسعه داده و ارشمیدس است کار برده شدهه قوسي در مصر ب

که این اصول ظاهراً مسیح( از وضعیت تعادل اجسام آگاهي داشت هر چند  قبل از میالد 133الي  111)

ی طوره ی زیادی کسب کردند بها تجربهقوس ها در ساختشد. روسکار برده نميه ها بدر ساخت سازه

نام پانت ه ها پلي است بها حتي تا به امروز پابرجاست. از جمله اینهای قوسي آنکه بعضي از سازه

قبل از میالد مسیح در جنوب فرانسه فعلي ساخته  19که به سال  1نام آگریپاه شاهكار شخصي ب 9گاردود

و شعاع هر  متر از سطح رودخانه 12/13قوس سه طبقه به ارتفاع حداکثر  شد. این پل که شامل یک

 (.1931 ،ينی)حس سال قدمت دارد 1222باشد حدود متر مي 1/11قوس 

ي یهای پایه خرپاو پل کردندهای موقت استفاده ميها از مصالح چوب برای سازهها و روميیوناني

در لندن ساخته  5وبي بر روی رودخانه تیمزچمور نظامي توسعه یافت. اولین پل چوبي مخصوصاً برای ا

 شد.
                                                
1 - Menes 
2 - Chin Chin 
3 - Pont du Grad 
4 - Agrrippa 
5 - Thames 
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 (.9: 1931)منبع: حسیني،  گارد در فرانسهود پل پانت :1-1شكل 

 

ه از یک نوع یكي از مهم ترین کشف سازندگان رومي را مي توان کشف سیمان طبیعي دانست ک

شد که پیشرو سیمان جدید کردن آب به آن سفت مي آمد و در اثر اضافهدست ميه سنگ آتشفشان ب

 باشد.مي

سازی در قرون گذشته دلیل بر نبودن تشریک مساعي بین سازندگان و به اصطالح پیشرفت کند پل

ي بین تئوری و عمل ساخت یک سازه مهندسي و یآن زمان بوده است. با ایجاد جدا فیلسوفان یا معماران

باشد مي 1دوم میالد مسیح پل زیبای آنجلهای باقیمانده از قرن نمونه پل از گاه میسر نبود.اصولي هیچ

 (.1931 ،ينی)حس ای در روم ساخته شدپس از میالد بر روی رودخانه 191 که در سال

 قرون وسطی -2-9-2

ه ها ناپدید گشت بای جمع آوری شده توسط روميوسطي اطالعات مهندسي سازهدر طي قرون 

گردید. ها ایجاد نگیری در زمینه ساخت سازهگونه پیشرفت و خالقیت چشموران هیچکه در این دطوری

های چوبي که در چین در حدود قرن ده میالدی ای در اروپا رواج یافت. پلطور گستردهه اما هنر ساخت ب

اطالعي ساخته شدند هنوز پا بر جا هستند. از پیشرفت و کاربرد اطالعات فني کسب شده در این دوران 

 (.1931 ،ينی)حس در دست نیست

 رنسانس دوره -2-9-9

 ت چشم( در هنرها و علوم پیشرف 1519الي  1151) 1با تجدید نظر افرادی چون لئونارد داوینچي

وی با استفاده از تئوری و  وجود آمد.ه رنسانس ب ةها در دورطرح پل گیری در علوم مهندسي مخصوصا

                                                
1 - Angel 
2 - Leonardo da vinci 
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شود. از آن پس سازندگان با های مدرن محسوب ميها پیشرو پلهی پیشینیان در ساخت سازتجربه

کردند. کلیه افراد مهمي که در آن از نظرات طراحان آگاه استفاده ميسازی اجباراً ی عملي در پلتجربه

 بردند.کار ميه سازی نقش بسزایي داشتند کساني بودند که تجربه و تئوری را با هم بدوران در فن پل

در  1مهمي که با استفاده ازتئوری و تجربه در این عصر ساخته شد عبارتند از پل سانتاترینیتاهای پل

 در پاریس. 1و پل نیوف 9که بر روی کانال بزرگ شهر و نیز ساخته شده پل نتردام 1فلورانس، پل ریالتو

ها تحت هر سلئونارد داوینچي با محاسبه و نتایج آزمایشگاهي توانست پروفیل خط فشار را برای قو

های آهني را بار وارده تعیین نماید. وی نیز با انجام آزمایشاتي موفق شد مقاومت مصالحي چون کابل

کار گرفته ه ها بها و اهرمهای مختلف قرقرهی سیستمد. روش کار مجازی نیز جهت محاسبهتعیین کن

 ها انجام داد.آزمایشاتي نیز بر روی تیرها و ستون وشد. ا

بعد از میالد( تالش زیادی در تعیین روابطي بین ابعاد تیر و مقاومت  1122حدود سال ) 5گالیله

 داخلي آن تحت اثر بارهای خارجي انجام داد و به نتیجه مهم زیر نایل آمد:

ها را طوری بسازیم که در مقابل بارهای قصرها و مقبره ،هابرای اینكه سازهای عظیمي چون کشتي»

باید ابعاد اعضای آن را خیلي بزرگ انتخاب کنیم که از نظر عملي همواره میسر نیست  وارده مقاوم باشند،

تری چكتر ولي ساخته شده از مصالح قویست که اعضای مربوطه را با ابعاد کوا بنابراین راه حل دیگر آن

 «انتخاب کنیم.

ای در رابطه با هاساسي تنش را درك کرد اما مسئل او بر مزیت اعضای توخالي آگاه بود و مفهوم

 مقاومت داخلي تیرها حل نكرد.

ی در کار کرد. در قرن هفدهم میالده میالدی در ایتالیا شروع ب 1512آکادمي علوم در سال 

 های علمي پدید آمد.، فرانسه و آلمان نیز پیشرفتکشورهای دیگری چون انگلستان

هفده پیشرفت قابل توجهي پیدا کرد نام علم مقاومت مصالح شناخته شد در قرن ه دانشي که بعداً ب

 باشد؛وی قانون هوك در مقاومت مصالح مي(، که کشف مهم 1329-1195) 1و افرادی چون رابرت هوك

( و جان 1325-1151) 3ش در رابطه با تئوری خمش، جاکوبا( برای مطالعات1131-1112) 3ماریوت

                                                
1 - Santa trinita 
2 - Rialto 
3 - Notre Dame 
4 - Neuf 
5 - Galileo 
6 - Robert Hook 
7 - Mariotte 
8 - Jocob 
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( دو برادر مشهوری که تئوری خیز در تیرها را ارائه دادند و نیز اصل کار مجازی را 1313-1113) 1رنوليب

(، پسرجان برنولي که مطالعاتي در رابطه با شكل منحني 1331-1322، )1تعیین کردند دانیال برنولي

لرزش  ادالت مربوط بهها انجام داد و معی ارتجاعي تحت اثر انواع بارگذاریایجاد شده در اثر کمانش میله

( که کار دانیال برنولي را 1359-1323) 9اولر های با مقطع منشوری را تعیین کرد و لئوناردجانبي میله

ار محوری فشاری تعیین کرد، را ادامه داده و فرمول مشهور بار بحراني کمانش را برای اعضای تخت اثر ب

 توان به عنوان پیشگامان این علم نام برد.مي

علوم مهندسي توسعه یافته در صد سال قبل از آن، راه خود را به کارهای عملي پیدا  13رن در ق

هایي زیادی در این مورد نوشته شد و از ریاضیات به عنوان یک وسیله مفید مهندسي استفاده کرد. کتاب

 شد.

اولین بار ( دو اثر مهم خود را منتشر کرد که در آن او برای 1311 -1111) 1پارنت 1319در سال 

 دست آورد.ه های داخلي تیر را بمحل تار خنثي در مقطع اعضاء را مشخص کرد و نیز تنش

وجود آمد و در این زمان بود ه در پاریس ب 1311ي در دنیا در سال ساولین مجتمع )دانشكده( مهند

 که اولین کتب در رابطه با مهندسي سازه منتشر شدند.

نیز در این عصر نقش مهمي را در پیشرفت علوم که  (1321 -1391) 5دانشمند مشهور کولمب

ر رابطه با دامنه وسیعي داشت بازی کرد. کار عمده وی در مهندسي سازه شامل تحلیل و آزمایش د

ها بوده است. در این دوران کارهای ها، پایداری دیوارهای حائل و تئوری قوسخمش تیرها، پیچش میله

 (.1931 ،ينی)حس كانیكي مصالح پیشرفت خوبي داشتآزمایشگاهي در رابطه با خواص م

 عصر انقالب صنعتی -2-9-4

نام پل ه اولین آثار صنعتي در انگلستان پدیدار گشت. اولین پل آهني در دنیا ب 13در دهه آخر قرن 

متر بوده که بر روی  5/92در آنجا ساخته شد. این پل شامل یک قوس نیم دایره به دهانه  1کلبروکدال

و جان  9بر اساس طرح توماس پریچارد احتماال که 3نام آبراهام داربيه توسط شخصي ب 3رودخانه سورن

                                                
1 - John Bernoulli 
2 - Daniel Bernoulli 
3 - Leonard Euler 
4 - Purent 
5 - C.A. Coulomb 
6 - Coalbrookdale 
7 - Severn 
8 - Abraham Darby 
9 - T. Pritchart 
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ه سال پس از آن ساخت 12کامل شد. اولین پل آهني در آمریكا  1119بوده است در سال  1ویلكینسون

 شد.

 1نام ناویره پیشرفت قابل توجهي در تئوری مقاومت مصالح توسط شخصي ب 19در اوایل قرن 

خوبي درك کرده ه طول انجامید تا مهندسین این مطالب را به ( انجام گرفت اما چند دهه ب1335-1391)

آید. ناویر مار ميهای مدرن به شای بر تحلیل سازهکار بردند. کار وی در واقع مقدمهه را ب و نتایج آن

دانان و اع کرد. کار وی بعداً توسط ریاضيای نامعین را ابدولین کسي بود که روش کلي حل سازها

 وجود آمد.ه های مدرن باساس مهندسي سازه ی یافت و بدین ترتیبمهندسین ادامه

ان عجایب دنیا ها که در واقع به عنوهای مهمي ساخته شدند یكي از آندر دوران احداث راه آهن پل

کامل شد.  1351باشد که در سال در آلمان مي 9طبقه سنگي گلتزاشتالآید پل قوسي چهار حساب ميه ب

رسد. این پل توسط متر مي 33از سطح رودخانه به  متر و ارتفاع حداکثر آن 533دهانه کل این پل 

جاست در طي شش سال ساخته شد. دو پل قوسي که از این دوران تاکنون پابر 1شخصي به نام شوبرت

در  1ساخته شد و دیگری پل معروف گلن فینان 1339باشد که در سال در آلمان مي 5یكي پل هیدلبرگ

 اسكاتلند است.

-آن جمله مي های قوسي ساخته شده از آجر جهت عبور قطار ساخته شدند که ازدر ایران نیز پل

 (.1931 ،ينی)حس آهن میانه را نام برددر گرگان و پل قوسي دیگری در راهن پل قوسي نوده توا

 

                                                
1 - J.Wilkinson 
2 - Navier 
3 - Goltzschtal 
4 - Schubert 
5 - Heidelberg 
6 - Glenfinnan 
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 (.3: 1931 ،ينی)منبع: حس پل هیدلبرگ در آلمان :1-1شكل 

 
 (.9: 1931 ،ينی)منبع: حس فینان در اسكاتلند گلنپل  :9-1 شكل

 

 های آهنی و فوالدی اولیهپل -2-9-5

های اولیه توان به حساب آورد. طرحای فلزی، مخصوصاً در انگلستان ميهپلرا سرآغاز رشد  19قرن 

، و دیگران ارائه شدند عمدتاً با استفاده از 1، برونل9، استفنسون1، تلفورد1که توسط افرادی چون وات

متر  139دهانه ه ی جالبي نداشتند. طرح یک پل قوسي آهني بالح آهن بود که از نظر ظاهر جلوهمص

ي هرگز این طرح عملي نگردید. در سال یدلیل اشكاالت اجراه تلفورد در این زمان داده شد که بتوسط 

 پل  ، پس از انجام آزمایشاتي که بر روی آهن چكش خوار یا نرم انجام شد، تلفورد طرحي را برای1311
                                                
1 - Watt 
2 - Telford 
3 - Stephensons 
4 - Brunel 
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One of most important issues in bridge design is loading and specifically type and 

amount of load, traffic and its coordination with reality. Regarding variety of vehicles 

passing bridges, designation of the critical mode of traffic loading is very difficult. So, in 

different countries, by executing a series of analytical and statistical studies, a set of 

standard overheads are assigned which are equivalent to the most critical mode of actual 

passing traffic. So, it is obvious that since transport fleet of different countries have 

different specifications, loading of bridges is different in different codes. Since most of 

bridges in Iran are loaded according to’s Journal 139, review of loading codes of 

different countries and comparing them to Journal 139 can be helpful in selection of 

suitable code for bridge loading. In this research, bridge loading code in Iran (Journal 

139), loading code of USA (AASHTO), loading code of Germany (DIN) and loading 

code of Britain (BS 5400) are comparatively studied. For this purpose, in this research, 

by using CSI Bridge software, two models of bridge with simple and continuous span 

are modeled and analyzed according to the mentioned codes. The results show that, in 

Iran’s code, moment and shear stress in bridges with simple and continuous spans for 

medium spans of tank carrier trailers and for short and long spans under effect of tank 

load are about 20 and 50 percent higher than other codes respectively. In comparison of 

codes for moment and shear stress, Britain’s code is more effective than the others. 

Effect of moment and shear stress of Iran’s loading code is equal to Germany’s loading 

with (SL W30) truck. Also, effects of moment and shear stress of Iran’s code are higher 

than that of AASHTO code except for medium spans of 30 to 120 meters in which 

moment and shear stress of Iran’s code are almost equal to AASHTO code. In long spans 

this ratio reaches to 1.5. So, Iran’s loading code can be considered as a heavy loading . 
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