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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻞ
ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎﯾﻘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ  ،اوﻟﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ  .رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎ در ﻫﺮ اﻣﺘﺪاد و ﻣﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺸﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از راه ﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪ  .اوﻟﯿﻦ راه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻟﺰوم
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﻤﻮﻻت و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از دره ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺒﺮي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﭘﻞ )  ( Bridgeﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و زﻣﺎن  ،در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي-ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ  .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻮد  .از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،اوﻟﯿﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ  ،ﺗﯿﺮﻫﺎي
ﺳﺎده از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﭼﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﺎف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اروﭘﺎﯾﯽ  ،روﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺎق ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزه ﭘﻞ در اﺳﻤﯿﺮﻧﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  900ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺷﺮﻗﯽ  ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ،ﻫﻨﺪﯾﺎن و ﭼﯿﻨﯿﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎزان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻟﯿﮑﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي
ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﺮوزي اﯾﺮان  ،ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ار آﺛﺎر آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه  ،ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ارس در
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻞ و ﺳﺪ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ و ﺳﯿﻼﺑﯽ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ  ،اﯾﺠﺎد ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي ﭘﻬﻦ در زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ  .ﭘﻞ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﻗﺮار دارد  ،در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اول ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اواﯾﻞ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎق ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -1ﭘﻞ دﺧﺘﺮ ) دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ (
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درادوار اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﻞ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﺸﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﭘﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺟﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  .ﭘﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﯾﻦ دوران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 ﭘﻞ ﺿﯿﺎء اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮي . ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن در ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻃﺎﻗﯽ )ﻗﻮﺳﯽ( و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮي .دوران ﺻﻔﻮي را ﻣﯽ ﺗﻮان دوران ﺷﮑﻮﻓﺎ ﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان در داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ ﭘﻞ ﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ  .از ﭘﻞ ﻫﺎي
ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ دوره  ،ﭘﻞ اﷲ وردي ﺧﺎن )ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﻞ( و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﺑﻪ ﻃﻮل  132ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  21دﻫﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺑﺮ روي زاﯾﻨﺪه رود در
ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -2ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ) زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم (

ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎزه از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﭼﺪن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  .ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺎق ﻫﺎ و ﺧﺮﭘﺎﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻮب و ﭼﺪن رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  .اوﻟﯿﻦ ﭘﻞ ﭼﺪﻧﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﻮس ﻧﯿﻢ داﯾﺮه و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ  42ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻣﺎس ﭘﯿﭽﺎرد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ  .اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﻞ ﻧﺼﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ  .ﭘﻞ ﻓﯿﺮﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻟﻮﯾﯿﺲ )ﻃﺮاح ﭘﻞ ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ در ﺳﺎل  (1874ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ  102ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﭼﺪن ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻬﯿﺒﯽ درﺳﺎل  1838از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ  .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ راﻧﮑﯿﻦ در ﺳﺎل  1858ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺪود  50ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻃﺮاﺣﺎن
ﭘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .در اﯾﻦ دوره ،در ﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﻠﻬﺎي ﻣﻌﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ آﺑﺸﺎر
ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﻄﻮل  250ﻣﺘﺮ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎي آن دوره )ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1851ﺗﺎ  (1855ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .از دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر در
آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ در ﺳﺎل  1883ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻮرددار دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
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ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و روﻧﻖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﮐﺎﻣﯿﻮن  ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻫﺎي ﺟﺎده در ﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﻫﺎي راه آﻫﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ  .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  ،ﭘﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و رﮐﻮردﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ  .در ﮐﻨﺎر ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي
آن ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ  .در اﯾﻦ دوران در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻞ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  .از ﺳﺎل  1928اﻧﺠﻤﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ) (ASICﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺰه اي ﺑﺮاي ﻃﺮح زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ اﺧﺘﺼﺎص داد  .ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ واﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎده ﯾﺎ ﭘﻠﻬﺎي ﻃﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .در ﺳﺎل  1937ﭘﻞ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻖ
ﮔﻠﺪن ﮔﯿﺖ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﻞ در زﻣﺎن ﺧﻮد  ،ﻋﻈﯿﻢ و رﮐﻮرددار ﺑﻮد  .دﻫﺎﻧﻪ  1280ﻣﺘﺮي ،ارﺗﻔﺎع 227
ﻣﺘﺮي و ﻗﻄﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي  103ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -3ﭘﻞ ﮔﻠﺪن ﮔﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ) ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎل  1937ﻣﯿﻼدي(

ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﺳﭙﺲ ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﻞ ﺗﺎﮐﻮﻣﺎي واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮي ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ  .ﮐﻢ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺑﻮد  .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﻞ و ارﺗﻌﺎﺷﺎت
آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒ ﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎد ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﻓﺸﺎر آب و ﺧﺎك و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ارﺗﻌﺎش دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را
ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻬﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .
رﮐﻮرد دﻫﺎﻧﻪ در ﭘﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ اروﭘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﺎﻣﺒﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي  1410ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در داﻧﻤﺎرك
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻘﯽ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  1624ﻣﺘﺮ و ﭘﻞ آﮐﺎﺷﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  1991ﻣﺘﺮي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﺑﺪاع در اﻣﺮ ﭘﻞ ﺳﺎزي ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﻣﺮوزي ﭘﻞ ،اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻣﺎه ﻫﺎ وﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎي زﯾﺎدي را در اﻣﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﺟﻮد آورد و در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .
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در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﻠﺴﺎزي در ﮔﯿﻼن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻬﺎ در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﻬﺎي ﻃﺎﻗﯽ ﺧﺸﺘﯽ  -ﺳﺎروﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود در ﺷﺮق ﮔﯿﻼن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  926ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي و ﺑﻄﻮل  37ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  4/5ﻣﺘﺮ و
ارﺗﻔﺎع  10ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪ  .از آن دﺳﺘﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻄﻮل  50ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ  ،ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻮﺷﺎن ﺑﻄﻮل  100ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض
 7ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1369ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -4ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮود ) دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ (

ﭘﻞ آﺟﺮي ﭘﻮﻧﻞ ﺑﻄﻮل  30ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻃﺎﻗﯽ ﺷﮑﻞ و ﭘﻞ ﻣﺘﺤﺮك ﻏﺎزﯾﺎن اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻄﻮل  40ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1318
ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻄﻪ ﮔﯿﻼن زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ داري آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -5ﭘﻞ ﺧﺸﺘﯽ ﻟﻮﺷﺎن ) دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ (
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ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ،ﺷﺎﻟﻮده و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ را زﯾﺮﺳﺎزه و آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻤﺸﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﺒﻮرﮔﺎه )ﻋﺮﺷﻪ( راﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،روﺳﺎزه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭘﻞ را از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ - 1دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ) زﯾﺮ  8ﻣﺘﺮ (
 - 2دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  60ﻣﺘﺮ (
 - 3دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  60ﻣﺘﺮ (
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي - 1ﭘﻞ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اي ) دال و ﺗﯿﺮ (
 - 2ﭘﻞ ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ
 - 3ﭘﻞ ﻫﺎي ﻗﻮﺳﯽ ) ﻃﺎﻗﯽ (
 - 4ﭘﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ
 - 5ﭘﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﯽ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ - 1ﭘﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ
 - 2ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ) درﺟﺎ و ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ (
 - 3ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ) ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه (
 - 4ﭘﻞ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي
 - 5ﭘﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ) ﻓﻮﻻد و ﺑﺘﻦ (
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 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه ﺳﺎﺧﺖ - 1اﺟﺮاي درﺟﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي
 - 2اﺟﺮاي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ) ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ  -ﻧﺼﺐ ﺑﻪ روش ﻫﻞ دادن (
 - 3اﺟﺮاي ﻃﺮه اي
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮي - 1ﭘﻞ ﻫﺎي ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده
 - 2ﭘﻞ ﻫﺎي ﺟﺎده ) راه ﺷﻮﺳﻪ  -راه آﻫﻦ (
 - 3ﭘﻞ ﻫﺎي روﮔﺬر و زﯾﺮﮔﺬر ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ
 - 4ﭘﻞ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ) آب ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ( . . .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -6ﭘﻞ ﻃﺎﻗﯽ ) ﻗﻮﺳﯽ ( ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ

ﺗﺼﻮﯾﺮ -7ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﻞ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ) ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه (
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ﺗﺼﻮﯾﺮ -8ﭘﻞ ﺑﺘﻨﯽ دال و ﺗﯿﺮ ) ﮔﻠﺴﺎر رﺷﺖ (

ﺗﺼﻮﯾﺮ -9ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ) ﮔﻠﺪن ﮔﯿﺖ (

ﺗﺼﻮﯾﺮ -10ﭘﻞ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ
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 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي - 1ﭘﻞ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮي  :ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دال ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .
 - 2ﭘﻞ ﻫﺎي دو ﻋﻨﺼﺮي :
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دال ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار دارد  .دال ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻤﺎره 1
ﺑﺎر را ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻤﺎره  2ﺑﺎر را ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 - 3ﭘﻞ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮي :
ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺗﯿﺮ اﺻﻠﯽ  ،ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ) ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ( و دال ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .دال ﺑﺎر را ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ،
ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎل ﻃﻮﻟﯽ ) اﺻﻠﯽ ( و ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎل ﺑﺎر را ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 - 4ﭘﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮي :
ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺗﯿﺮ اﺻﻠﯽ  ،ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ) ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ (  ،ﺗﯿﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و دال ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .دال ﺑﺎر را
ﺑﻪ ﺗﯿﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ  ،ﺗﯿﺮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ،ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎل ﻃﻮﻟﯽ ) اﺻﻠﯽ ( و ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎل ﺑﺎر را ﺑﻪ
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪهاز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻫﺎي داﯾﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻫﺎي
ﻓﺸﺎري در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﯿﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد  .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﺗﻨﯿﺪه داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ،ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻨﺶ ﻫﺎ

ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺳﺎزه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (11ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺘﻮل
) در ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه (  ،ﮐﺎﺑﻞ ) ﻓﻘﻂ در ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه ( و دﺳﺘﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎي آﺟﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﻔﺎوت
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎﺳﺖ .
رﻓﺘﺎر ﺗﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه )ﺗﺼﻮﯾﺮ (13ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .در ﺗﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪه اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و در دو اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻪ داري
ﺷﺪه و ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾﺰي در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در ﮔﯿﺮش ﺑﺘﻦ از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ
ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد  .ﭘﺲ از ﮔﯿﺮش ﺑﺘﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿﻪ  ،ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮل و ﺑﺘﻦ  ،ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺘﻨﯽ ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .
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رﻓﺘﺎر ﺗﯿﺮﻫﺎي ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ  ،ﻏﻼﻓﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ در ﺑﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺗﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺘﻦ  ،ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ از داﺧﻞ ﻏﻼف ﻫﺎ ﻋﺒﻮر داده
ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ . (12در اﺛﻨﺎي اﯾﻦ ﮐﺸﺶ اﺗﻼف ﺗﻨﺶ ﻫﺎي
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﯿﺮ و اﺻﻄﮑﺎك ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺎ ﺟﺪار ﻏﻼف رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوي ﺟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد  ) .ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻞ
ﺟﺎﻧﺒﺎزان رﺷﺖ ( ﭘﺲ از ﻣﻬﺎر ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در دو اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺮ  ،داﺧﻞ ﻏﻼف در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -11ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه

ﺗﺼﻮﯾﺮ -12ﺟﮏ ﮐﺸﺶ ﻓﻮﻻدﻫﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ -13رﻓﺘﺎر ﺗﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه
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 ﻋﺮض ﭘﻞآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﺷﺘﻮ ﻋﺮض آزاد ﭘﻞ را ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﻦ دو ﻟﺒﻪ ﺟﺪول )ﻋﺮض روﺳﺎزي( ﺑﻌﻼوه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي اﯾﺮان ،ﻋﺮض ﻫﺮ ﺧﻂ ﻋﺒﻮر را در راه ﻫﺎي ﺷﻮﺳﻪ درﺟﻪ  ، 1ﻣﺴﺎوي  3/65ﻣﺘﺮ و در راه ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ  2/25ﻣﺘﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  0/75ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮض آزاد ﭘﻞ در راه ﻫﺎي درﺟﻪ  1در
ﺣﺪود  9ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻋﺮض ﭘﯿﺎده روي ﭘﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده دارد  .ﻋﺮض ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر دو ﻓﺮد ﭘﯿﺎده از ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  1/25ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  1/5ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﭘﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺮض ﺳﻮاره رو ،ﭘﯿﺎده رو و ﺟﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -14ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﭘﻞ )ﻋﺒﻮر 2ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ(

 ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﯿﺪ ﭘﻞارﺗﻔﺎع ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از زﯾﺮ ﭘﻞ ،ﮐﻪ از روي آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده ﺗﺎ زﯾﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 5
ﻣﺘﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -15ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﯿﺪ ﭘﻞ ) دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ (
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ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و آب ﺷﺴﺘﮕﯽ ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺣﺪاث ﺷﺎﻟﻮده ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭘﻞ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ"
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ،ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .در اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي ﭘﻞ ،ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺳﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﭘﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﭘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺟﻮد ﻣﻬﻨﺪس ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ .
 ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ آﺑﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن آب ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
آﺑﺮﻓﺘﯽ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﺴﺘﺮ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻼب،
آب از ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در اراﺿﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .ﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻒ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻖ آن را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻼب در اﯾﻦ ﻧﻮع از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ
و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎ .
 ﭘﺎﯾﺪاري رودﺧﺎﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :
 - 1رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻠﺐ )ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ(  :اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ار ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي آب در
ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﭼﻨﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ و ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎي
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﯽ در زﻣﺮه اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
 - 2رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رژﯾﻢ )ﭘﺎﯾﺪار دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ(  :اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎل اﻧﺪ  .ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﻮده و ﯾﺎ
رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺗﺮاز ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﻼن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪارد .
 - 3رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  :اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺳﻮب ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد را
ﻓﺮﺳﻮده و ﯾﺎ در آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻮده ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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 ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻐﯿﺮ و ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﮑﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل در ﺑﺴﺘﺮي ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻃﺮاف اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ رودﺧﺎﻧﻪ در دره ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﯾﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ و ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري در دﺷﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎن در ﻋﺮض ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -16رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎري

ﺗﺼﻮﯾﺮ -17رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻓﺘﯽ
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 اﺛﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺮ روي رژﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و آب ﺷﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻋﺮض ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﻋﺮض ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد و
ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﭘﺸﺘﻪ ﮐﺮدن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻦ اراﺿﯽ اﻃﺮاف
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮاره ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺑﯽ ﺳﯿﻼب ﻃﺮحاﻧﺘﺨﺎب دﺑﯽ ﺳﯿﻼب ﻃﺮح ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي اﺳﺖ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،اﻧﺘ ﺨﺎب ﯾﮏ ﻫﺪد ﺑﻌﻨﻮان دﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﻞ  .از اﯾﻨﺮو در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره اي ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ
ﮐﻠﯽ در ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ وﻗﻮع ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﺸﺨﺺ و روﯾﺪادﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي آن را دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .
رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﯾﺪادﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

= T

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق  Tدوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ N ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎي داراي آﻣﺎر و  mﻣﺮﺗﺒﻪ روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  .ﮐﻪ ﺑﺮاي روﯾﺪاد ﺣﺪاﮐﺜﺮ

 m=1و ﺑﺮاي روﯾﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  m=Nﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ" در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻞ ،دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح از ﺟﺪول ذﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻧﻮع ﭘﻞ

زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﭘﻞ ﻫﺎي راه اﺻﻠﯽ

 50ﺗﺎ 100

ﭘﻞ ﻫﺎي راه ﻓﺮﻋﯽ

25

آﺑﺮوﻫﺎ

 5ﺗﺎ 10

ﻣﺠﺎري ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي

5

)ﺳﺎل(

در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ" دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  50ﺗﺎ  100ﺳﺎل ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
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ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح ،ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن روﺷﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد :
 - 1ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد از دﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ :
اﮔﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﻞ ،آﻣﺎر ﻣﻨﻈﻤﯽ از دﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺴﻂ آﻣﺎري دﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح را ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .
 - 2ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ :
اﯾﻦ روش ﮐﺎري ﺑﺲ دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي دارد  .ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺠﺎري
آﺑﺮو ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح آﺑﺨﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
 ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞدر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻟﻮده ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺎري ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﺮ در اﻃﺮاف ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﻤﻮد  .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .
اﻟﻒ -ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز آن وﺟﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي
ﭼﺮﺧﺸﯽ )ﮔﺮداب( ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .
ب-ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و آب ﺷﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ .
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﺪم ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ در زﯾﺮ ﭘﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .
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ﺗﺼﻮﯾﺮ -18ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺋﻢ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ داده و ﺑﻄﺮف ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻌﻞ اﺳﺐ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
 ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ )ﺟﺎري -
آﺑﺮﻓﺘﯽ (  ،ﭼﮕﺎﻟﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .
اﻟﻒ  -ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  -ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ اي :
رواﺑﻂ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
.

ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ = ; b
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺮ =

; <1

ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ذرات =  ; Dدﺑﯽ = ; q

.

b

.

d = 1.11 Y

< ; 0.5
D

.

= d

ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي  -ﻻرﺳﻦ
ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اي -ﻟﯿﺴﯽ

d = 0.47

ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﯽ -ﻟﯿﺴﯽ

ب  -ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  -ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ اي :

ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺠﯽ ﭘﺎﯾﻪ =  ; fﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ =  ; fﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي = ; d
17
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف )ﮐﺠﯽ( ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺿﺮﯾﺐ  f3اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
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ﻣﺜﺎل -ﭘﻠﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ :
اﻟﻒ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ )آب ﺷﺴﺘﮕﯽ( در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي .
ب -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ )آب ﺷﺴﺘﮕﯽ( در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ .
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ) 3 (Yﻣﺘﺮ  -ﻗﻄﺮ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ) 78 (Dﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  -ﻃﻮل ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ) 4/88 (Lﻣﺘﺮ  -ﻋﺮض ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻞ) 2/44 (bﻣﺘﺮ  -زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف  10درﺟﻪ .
ﺣﻞ :
اﻟﻒ  -ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻻرﺳﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :

=3m

.

)(2.44

.

)→ 1.11 (3

.

b

.

d = 1.11 Y

ب  -ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ،ﺿﺮاﯾﺐ  f2و  f3را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده :

d′
 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻞﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻃﺮاح در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد و دﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﻞ ،ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ :
 - 1اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ  :ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﯿﺐ و
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ،ﻋﺮض ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ و ﺻﻐﯿﺮ .
 - 2اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ  :وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﭼﯿﻦ  -ﮔﺴﻞ( ،ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻗﻞ  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﯿﻼﺑﯽ .
 - 3اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ  :اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻼب ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺌﻮري ،ﺷﯿﺐ
ﺳﻄﺢ آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﻞ .
 - 4اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  :ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻟﻮده ﭘﻞ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ و . . .
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 ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﭘﻞدﻫﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﭘﻞ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﮐﻨﺎري ﭘﻞ )ﮐﻮﻟﻪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﻣﺴﺎوي ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﻼب ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﻋﺮض ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اي دارد ﮐﻪ ﭘﻞ از روي آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻟﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ را ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ =  ; Bدﺑﯽ ﺳﯿﻼﺑﯽ )ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( = B = 4.85 Q ; Q

ﺣﺎﻟﺖ دوم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻞ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻋﺮض ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد  .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎزي و دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ آب ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻼﺑﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎرج ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻞ
را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺴﺘﺮ
ر ودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻟﻮده را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺎري ) ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ (ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻞ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺎري و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ  .ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم
ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪري ،ﻋﺒﻮر ﺗ ﻨﻪ درﺧﺖ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،در زﻣﺎن ﺳﯿﻼب ﻻزم اﺳﺖ  .از
ﻗﺮاردادن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ را زﯾﺎد ﮐﺮده و از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺘﻮان از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻓﺰود  .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي
ﻋﺮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﺮاي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺮاي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮ و دال
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ را ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺮﯾﺎن آب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (19ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ
در ﭘﺎي ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ را ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -19آراﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺮﯾﺎن آب
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 ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻟﻮده ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻟﻮده ،اﺧﺘﻼف ﺗﺮاز زﯾﺮ ﺷﺎﻟﻮده ﺗﺎ ﺗﺮاز ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  1/2ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي
ﭘﻞ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اي و  2ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎي ﻗﻮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺻﻮرت روﺑﺮو ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻤﻖ
را ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داد .
 ﻫﻮاﮐﺶ )(Free Boardﻫﻮاﮐﺶ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آزاد ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻞ ) زﯾﺮ ﻋﺮﺷﻪ ( اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻨﺎور ﯾﺦ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻔﺎع ﻫﻮاﮐﺶ از ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  .در زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ارﺗﻔﺎع ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﺴﺎوي  2ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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دﺑﯽ)ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ(
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع

ﻫﻮاﮐﺶ)ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ -20اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﻫﻮاﮐﺶ از روي ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ
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 ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺎري )ﮐﻮﻟﻪ( و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺟﻨﺲ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ از ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻠﻬﺎي روﮔﺬر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .
 ﺷﺎﻟﻮده ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد :
 - 1ﺷﺎﻟﻮده ﮔﺴﺘﺮده  :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -21اﺟﺮاي ﺷﺎﻟﻮده ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ

 - 2ﺷﺎﻟﻮده ﺷﻤﻌﯽ  :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺧﺎك ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮي ﺧﻮب ،در ﻋﻤﻖ زﯾﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺷﻤﻊ ﻫﺎ اه ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﮏ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺮ روي آن ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻧﯿﺮوي راﻧﺶ ﺧﺎك ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي
ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ار ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ،ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ درﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ،ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -22اﺟﺮاي ﺷﺎﻟﻮده ﺷﻤﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ
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 - 3ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي  :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،از ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي
ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ دو روش ﺗﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻪ ﺑﺎز اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر وارده و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك
ﺑﺴﺘﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -23اﺟﺮاي ﺷﺎﻟﻮده ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ

 ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺎري )ﮐﻮﻟﻪ( ﭘﻞﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل واﮐﻨﺶ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده و ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺟﺎده ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺣﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻋﺮﺷﻪ ﺣﺎﯾﻞ ،ﻧﺸﯿﻤﻦ و دﯾﻮار ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
 ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﻞاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آب ﺷﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻏﻼﻓﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ورق دور ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻼب ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 - 1ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ وزﻧﯽ  :از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ،
در ﺑﺎﻻي ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﮏ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﯿﻤﻦ زﯾﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد  .ﻋﺮض ﮐﻼﻫﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد  .ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
 - 2ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ از ﻗﺎب ﺻﻠﺐ  :در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻗﺎب ﺻﻠﺐ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ .
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ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﻞ
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﭘﻞ وﺳﯿﻠﻪ اي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل واﮐﻨﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻌﻼوه در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻃﻮﻟﯽ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﻠﺐ،
ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻏﻠﺘﮑﯽ )اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ )ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺌﻮﭘﺮن( ،ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و دوران ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﭘﻞ اﯾﺠﺎد
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ  .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻟﻨﮕﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭘﺲ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاري ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺗﮑﺎي ﺷﺎﻫﺘﯿﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ :
 - 1ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوران اﻧﺘﻬﺎي ﺷﺎﻫﺘﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎدي
ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 - 2ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﻃﻮل ﺷﺎﻫﺘﯿﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ) .ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﻠﺘﮑﯽ-اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ(
 - 3از ﻟﻐﺰش ﻋﺮﺷﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﯾﻨﺮﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 - 4از ﻟﻐﺰش ﻋﺮﺷﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوي ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮك ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﯽ ﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دو ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 اﻧﻮاع ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه - 1ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎده ﺑﺮاي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ :
ﺑﺮاي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺪود  6ﺗﺎ  8ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دال ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ روي ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺳﺎس و آﺳﻔﺎﻟﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 - 2ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ :
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺌﻮﭘﺮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﺢ داﺧﻠﯽ ) ﻻﯾﻪ ﻫﺎي
ﻣﺘﻨﺎوب ﻓﻮﻻد ﯾﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ( ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮدو ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﻧﺶ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ
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دارد ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﮔﺎم  - 1ﺗﻌﯿﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﻣﺮده و زﻧﺪه در ﺗﯿﺮ .
ﮔﺎم  - 2ﻃﺮح ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي ﻣﻔﺮوض  ) .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎن اﻓﻘﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ (
ﮔﺎم  - 3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺎري ﻣﺠﺎز  ) .ﺻﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﻮل آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ (
ﮔﺎم  - 4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ .
ﮔﺎم  - 5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ .
ﮔﺎم  - 6ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺎري  ) .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ (

ﺗﺼﻮﯾﺮ -24ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ -25ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮏ

ﺗﺼﻮﯾﺮ -26ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي
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 - 3ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ :
در ﭘﻞ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
ﻫﺎي ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺤﺮك ،ﮔﻬﻮاره اي و ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ  .در ﻧﻮع ﻣﺘﺤﺮك
اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻧﻮع ﺛﺎﺑﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ،رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ  .ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺿﻌﻒ زﻧﮓ زدن ،ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ را اﻧﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ از ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :
اﻟﻒ -ورق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺗﺮاز ﺷﺪه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .
ب  -ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻃﻮﻟﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .
ج  -ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ" ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﮔﺎم اول در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻓﻮﻻدي ،اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ و اﻧﺪازه ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎﺳﺖ  .ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﻏﻠﺘﮏ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﺑﻌﺎد ورق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺎري ﻣﺠﺎ ز روي ﺑﺘﻦ و ﺳﺨﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺮوي واﮐﻨﺶ
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﺑﻌﺎد ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داراي
آﻧﭽﻨﺎن ﻃﻮل و ﭘﻬﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﺘﮑﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ -27ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎي ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ )ﻓﻮﻻدي(
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ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻨﺪرت ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﻞ ﻫﺎي ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻟﺬا ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد  .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺳﺎدﮐﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎده ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار و ﯾﺎ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺮو ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ  .ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺑﻊ ) ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺷﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و  (. . .را ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ
)ﯾﮏ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ،ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮي از ﯾﮏ ﺧﺮﭘﺎ ﯾﺎ ﻗﺎب( ﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮ.ي ﻣﻮﺛﺮ را واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﯿﺮوي واﺣﺪ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روي ﺳﺎزه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻘﺪار ﺗ ﺎﺑﻊ را در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺎت  yﻣﺤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدار
ﺳﺎزه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از وﺻﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ،ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .
 رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺛﯿﺮدر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ،ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺼﻮرت ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻄﻮط
ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد :
 -1روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ) اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ (  :ﺑﺎر واﺣﺪ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎر واﺣﺪ،
ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎر واﺣﺪ را از ﯾﮏ ﻣﺒﺪا دﻟﺨﻮاه ﻣﺴﺎوي  xﻓﺮض
ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  xﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ  .ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﺎر واﺣﺪ از روي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪي ،راﺑﻄﻪ ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 -2روش ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ) اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ (  :ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و
ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .
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 ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮاز ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ در دو ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد :
 -1ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ  ،ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻣﻘﺪار ﺑﺎر در ﻋﺮض ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺗﺎﺑﻊ ،در ﻧﻘﻄﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎر وارد
ﻣﯽ ﺷﻮد .
 -2ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ دراﺛﺮ ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﺴﺘﺮده  ،ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬاري در ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺗﺎﺑﻊ در ﻧﺎﺣﯿﻪ اي
ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺮار دارد .
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ﺑﺎر ﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﭘﻞ
ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :
 - 1ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ )ﺛﻘﻠﯽ(
 - 2ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ
 - 3ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺮﻧﺸﯽ
 ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده ،زﻧﺪه و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺛﻘﻞ اﺛﺮ ﻧﻤﻮده و ﻋﺮﺷﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻟﻒ -ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده  :ﺷﺎﻣﻞ وزن اﻗﻼم زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺑﺎرﻣﺮده ﻋﺮﺷﻪ :
 - 1ﺗﯿﺮﻫﺎ

 -2دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎ

 -4آﺳﻔﺎﻟﺖ

 -5اﺿﺎﻓﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﯿﺎده رو

 -3دال ﺑﺘﻨﯽ
 -6ﻧﺮده ﻫﺎ

 -7ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي
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ﺑﺎرﻣﺮده ﭘﺎﯾﻪ :
 - 1ﺗﯿﺮﺳﺮﺳﺘﻮن

 -2ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ

 -5ﺑﺎرﻣﺮده ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻋﺮﺷﻪ

 -3ﺷﺎﻟﻮده

 -4ﺑﻠﻮك ﺑﺮﺷﯽ

 -6وزن ﺧﺎك ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﻣﺮده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎر ﺑﺎد ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﻓﺸﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك ،ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﯿﺮوي ﺗﺮﻣﺰ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ و
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺮﻧﺸﯽﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر دﻣﺎ ،ﺧﺰش ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در
ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﭘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .
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𝒕𝒐𝒏⁄
وزن مخصوص چند مصالح برحسب:
𝟑𝒎
فوالد =  , 7.85چدن =  , 7.2آلومینیم =  , 2.8چوب مقاوم =  , 0.8بتن =  , 2.4بتن مسلح = , 2.5
شن و ماسۀ متراکم =  , 1.9شن و ماسۀ غیر متراکم =  , 1.6ماکادام ( قلوه سنگ ) = , 2.25
سنگ مالون =  , 2.7آسفالت = 2.2
مثال :وزن یک متر طول از عرشۀ پل نشان داده شده را محاسبه کنید.
11.80
145cm

3cm
10cm

30cm

20cm

30cm

40cm

 20

PL2000 10mm

PL600  40mm

حل:
( : 𝐴 = (200 × 1 + 2 × 60 × 4) = 680 𝑐𝑚 2شاهتیر) سطح مقطع هر تیر ورق
𝑚 :𝑤 = 680 × 10−4 × 7850 = 533.8 𝑘𝑔⁄𝑚 ≃ 0.54 𝑇⁄هرتیر ورق
𝑚 := 1.1 × 0.54 = 0.6 𝑇⁄با احتساب سخت کننده ها
𝑚 :w = 4 × 0.6 = 2.4 𝑇⁄کل شاهتیرها
𝑚 = 0.24 𝑇⁄شاهتیر ×  := 10%دیافراگم
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𝑚 := 11.8 × 0.2 × 2.5 = 5.9 𝑇⁄دال بتنی (عرشۀ پل)
𝑚 := 0.1 × 8.3 × 2.2 = 1.83 𝑇⁄آسفالت
𝜋

𝑚 := (2 × 1.75 × 0.4 + 2 × 0.3 × 0.3 − 8 × × 0.22 ) × 2.5 = 2.18 𝑇⁄اضافه ضخامت پیاده رو
4

𝑚 := 2 × (0.7 * 0.03 * 7.2)= 0.3 𝑇⁄نردهای پل ها
𝑚 :12.85 𝑇⁄وزن واحد عرشۀ پل
تعریف بارهای زنده :طبق آیین نامۀ پل ها بارهای بهره برداری ,شامل سه نوع بار فرضی هستند که اثر آنها
معادل اثر بارهای واقعی موثر بر اجزای پل می باشد ,تعداد و موقعیت این بارها با هدف دست یافتن به بحرانی
ترین حالت ,با توجه به منحنی های تاثیر نیروهای داخلی بدست می آید ,که شامل مشخصات زیر است:
 )1بار نوع اول :این بارگذاری بار عادی نامیده می شود ,که معرف اثر محورهای قطار ,کامیون و وسایل نقلیۀ
معمولی است ,که شامل مشخصات زیر می باشد:
 )1یک کامیون  41تنی به طول  11متر که  3متر جلو و عقب آن خالی است.
 )2بار یکنواخت به میزان  1.5 T⁄mکه به طور پیوسته یا ناپیوسته بنا به شرایط بحرانی بر روی عرشۀ پل
وارد می شود ,نحوۀ استقرار این بار عادی مطابق شکل زیر می باشد:
16 ton

1.5ton m

3.00m

0.5m

2m

1.30m

8 ton

ton 16

1.5ton m

1.30m

1.0m

3.00m

لبۀ پیاده
رو

0.5m

1.5ton m
3.00

8

8

4ton

8

8

4

1.3

1.5ton m

لبۀ پیاده
رو
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نکته :در مورد پل های عریض در صورتی که هدف پیدا کردن شرایط بحرانی باشد ,معموال یک ضریب کاهش
به بارها در صورت هم زمانی ,اعمال می کنند.
 )1بار نوع دوم :معادل  8تن است که سطح اثر آن مربعی به ابعاد 𝑚𝑐  30می باشد ,محدودۀ آن در حوالی سواره
رو متغیر است.
 )2بار نوع سوم :در تمامی پل هایی که امکان عبور تانک و یا تریلی تانک بر وجود دارد باید اثر این بار غیر
عادی به شرح زیر در محاسبات لحاظ شود .بار تانک  70 tonبوده ,بر روی دو زنجیر به ابعاد 1m × 3.5m
برابر شکل ,در نظر گرفته می شود .در هر قسمت از عرض سواره رو تنها یک تانک و در طول پل هر 30m
متر یک تانک لحاظ می شود.

10T m
1m
1.6m
1m

3.5m

3.5m

1m 1.6m 1m

اثر دینامکی وسایل نقلیه ( اثر ضربه ):
وسایل نقلیه چنانچه با سرعت نرمال از روی پل عبور کنند ,ایجاد تنش می کنند ,که حالتی بزرگتر از حالت
استاتیکی دارد ,به این افزایش تنش اثر دینامیکی یا ضربه می گویند که به صورت زیر طبقه بندی می شود:
 )1اثر نیروی گریز از مرکز به علت عبور وسیلۀ نقلیه از روی پل
 )2اثر ناگهانی افتادن چرخ وسیلۀ نقلیه در داخل گودال
 )3نیروهای ضربانی یا تپش ,در اثر چرخ وسیلۀ نقلیه
 )4تاثیر ناگهانی بار زنده که ایجاد ضربه می نماید.
ضریب دینامیکی ضربه :اثر بار عادی  40 tonو بار خطی معادل ,همراه آن باید در ضریب ضربه ضرب
شود.

برای پل های زیر خاکی

δ = 1.3 − 0.005L − 0.15h ≥ 1
 :δضریب ضربه  :h ,ارتفاع خاکریز روی عرشۀ پل  : L ,بر حسب متر و بنا به شرایط زیر تعیین می شود:
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 )1پل های ساده  Lطول دهانه
 )2پل های یکسره در محاسبۀ لنگر خمشی مثبت مقدار 𝐿 طول دهانۀ پل است و در محاسبۀ لنگرهای خمشی
تکیه گاهی مقدار 𝐿 متوسط طول های دو دهانۀ مجاور.
 )3در مورد تیرهای عرضی و دال ها 𝐿 طول دهانۀ بین دو تیر می باشد.
نکته (برای ضریب ضربه) :این ضریب تنها در محاسبۀ تمامی اعضای عرشۀ پل منظور می شود ,دیوارهای
حایل و کولهها از آن مستثنی هستند.
بارهای پیاده رو :بار 400 kg⁄m2

و بار  200 kg⁄m2لحاظ می شود.

بارهای سواره رو :در صورتی که در شرایط استثنائی یکی از چرخ های کامیون با بار  4 tonدر سطحی به
ابعاد 𝑚𝑐  20 × 35بر روی سطح پیاده رو قرار گیرد ,می بایست مقدار آن را در طراحی لحاظ کرد.
بار عابر پیاده:
15000
) = ⋯ (kg⁄m2
L + 50

P = 200 +

با توجه به آن اعضای عرشۀ پل
را طراحی می کنیم.

بخش دوم :
بارهای جانبی :
 )1اثر ترمز :برای تعیین اثر ترمز فرض می شود یک نیروی افقی در یک خط عبور اعمال شود ,که از
رابطۀ زیر بدست می آید.
Ft = 10 + 0.7L ≤ 40 ton
𝐿  :فاصلۀ دو درز انبساط متوالی بر حسب m
𝑡𝐹 :نیروی ترمز بر حسب 𝑛𝑜𝑡 (به این نیرو ضریب ضربه اعمال نمی شود).
گریز از مرکز (جانب مرکز) :پل هایی که در قوس افقی قرار دارند برای این نیرو محاسبه می شوند که به
صورت افقی در امتداد عمود بر خط مماس محور پل می باشد مقدار این نیرو درصدی از بار زندۀ کامیون
است.
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𝑤 𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 .

𝑔 :شتاب ثقل

محور پل

𝑉2
= 𝑐𝑘
𝑔𝑅

𝑅
𝑐𝐹
𝑚 1.8

خط مماس بر محور پل

 )1فشار جانبی خاک:
این مقدار باید بر اعضای پل وارد گردد که معموال به پایه های کناری (کوله) اعمال می شود ,این پایه ها باید
در مقابل نیروی رانش مایلی به وزن مخصوص  500 𝑘𝑔⁄𝑚3را تحمل کنند ,چنانچه چرخ وسیلۀ نقلیه بتواند
تا فاصلۀ افقی برابر با نصف ارتفاع دیوار حا ئل به آن نزدیک شود ,باید اثر فشار افقی آن بر کوله لحاظ گردد,
در هر صورت مقدار این رانش نباید از فشار یک خاک 𝑚𝑐  100با وزن مخصوص  1.8 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚 3حاصل
می شود کمتر باشد.

1

مثال:
نیروی رانش ناشی از وزن کامیون را که در فاصله ای به اندازۀ نصف ارتفاع دیوار حائل برای مثال اگر
ارتفاع کولۀ پل 𝑚  10باشد ,نصف آن  5 mمی شود .اگر کامیون در فاصلۀ  3 mپایۀ پل ایستاده باشد ,پس
کمتر از نصف می باشد و اثر فشار افقی کامیون بر کوله لحاظ گردد .اگر همان کامیون در فاصلۀ 𝑚  7ایستاده
باشد ,این فاصله منظور نمی شود ,چون بیش از نصف بوده و وارد حریم 𝑚  5نشده است.

 1کنترل برای هر دو شکل:

1.8 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚3

𝑣𝜎 𝜎𝐻 = 𝑘𝑎 .
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چنانچه بتوان از دال دسترسی بطور مناسب در پشت پایۀ پل استفاده کرد ,اثر سربار منظور نخواهد شد.
و فقط بار خاکی که پشت دیوار
(کوله) منظور می شود

 )2اثر باد :در حالت کلی بار به عواملی چون موقعیت جغرافیایی ,ارتفاع منطقه ,وضعیت توپوگرافی و
مشخصات هندسی پل بستگی دارد.
روش محاسبه:
الف) امتداد باد افقی است و شدت آن روی سطح بادگیر در دوران بهره برداری بدون بار ترافیک ( هیچ
ماشینی روی پل نیست) معادل  250 𝑘𝑔⁄𝑚2و با بار ترافیک  125 𝑘𝑔⁄𝑚2می باشد ,نیروی باد بر مرکز
ثقل (هندسی) سطح بادگیر اثر می کند ,در دو امتداد طولی و عرضی بطور جداگانه وارد می شود اما با هم
ترکیب نمی شوند .
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پ) نیروی باد :مقدار نیروی باد از رابطۀ زیر بدست می آید.
𝐴 𝑊 = 𝑃.

𝑊 :نیروی باد
𝑃 :شدت بار باد
𝐴 :سطح بادگیر

ت) سطح بادگیر پایه ها در امتداد عرضی ,سطح نمای قائم آنها و در امتداد طولی ,بزرگترین سطح نمای آن ها
است.

مثال :پلی با داده های زیر مفروض است ,مطلوب است محاسبۀ نیروی باد عرضی و طولی وارد بر عرشه و
پایۀ پل ,در حاالت با و بدون ترافیک .عرض بادگیر هر پایه از وسط تا وسط دهانۀ مجاور می باشد.
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40 𝑚

1𝑚

2𝑚

∅200
100 𝑐𝑚

𝐼𝑃𝐵140

2.00 𝑚

2.00 𝑚

50 c𝑚

50 c𝑚

17.00 𝑚

2.00 𝑚

25 𝑚

شاهتیر

50 c𝑚

50 c𝑚

2.00 𝑚

2.00 𝑚

2.00 𝑚

5.00 𝑚
∅200
𝑡𝑖

𝐿𝑖

𝐼𝑃𝐵140

آکس تا آکس
3.00 𝑚
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𝑛

تیر مشبک

𝐴 = (∑ 𝐿𝑖 𝑡𝑖 ) × 1.5
𝑖=0

برای یک دهانه محاسبه می شود.

بتنی

برای یک ستون آکس تا آکس

:= 1 × 2 × 25 = 50 𝑚 2مساحت پایه

𝑚𝑐 20

:= 1 × 2 × 2 = 4 𝑚 2مساحت سرستون

𝑚𝑐 20
𝑚𝑐 100

𝑚𝑐 20

آیین نامه با ترافیک

𝑚𝑐 20

:= 2 × 40 = 80 𝑚2سطح جانبی تیر

:= 2 × 40 = 80 𝑚2سطح بارگیر وسیلۀ نقلیه

𝑚 2.00

:= (0.2 + 0.2) × (40) = 16 𝑚 2سطح بادگیردال و پیاده رو
2

𝑚 + 1] × 1 × 0.14 + 2 × 0.2 × 40 = 26.9

40
3

[(:= 1.5سطح بادگیر نرده

:= 80 + 16 + 26.9 = 122.90 𝑚2سطح بادگیر عرضی بدون ترافیک
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑊 = 122.9 × 0.25 = 31عرشه
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑊 = (50 + 4) × 0.25 = 13پایه

𝑚𝑐 100

:= 80 + 80 + 16 = 176 𝑚2سطح بادگیر عرضی با ترافیک
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑊 = 176 × 0.125 = 22عرشه
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑊 = (50 + 4) × 0.125 = 6.75پایه
در حالت عرضی بارباد بدون ترافیک حاکم بر طراحی است.
:= 4 × 2 × 25 = 200 𝑚2مساحت پایه ها
:= 18 × 2 = 36 𝑚 2مساحت سرستون
1

:= × 80 = 40 𝑚2سطح جانبی تیر
2
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1

:= × 80 = 40 𝑚2سطح بارگیر وسیلۀ نقلیه
2

1

:= × 16 = 8 𝑚 2سطح بادگیردال و پیاده رو
2

1

:= 26.9 × = 13.45 𝑚 2سطح بادگیر نرده
2

: = 40 + 8 + 13.45 = 61.45 𝑚2سطح بادگیر عرشه در حالت طولی بدون ترافیک
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑤 = 61.45 × 0.25 = 15.36عرشه
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑤 = (200 + 36) × 0.25 = 59پایه
:= 40 + 40 + 8 = 88 𝑚2سطح بادگیر عرشه در حالت طولی با ترافیک
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑤 = 88 × 0.125 = 11عرشه
𝑛𝑜𝑡 :𝑉𝑤 = (200 + 36) × 0.125 = 29.5پایه
نیروهای ناشی از زلزله:
 )1تکیه گاه عرشۀ پل بر روی پایه ها
 )2پایه های میانی پل :که در اثر نیروی ناشی از وزن مردۀ عرشۀ پل در آن ها لنگر خمشی و نیروی برشی ایجاد
می شود ,که نیروی برشی ممکن است باعث بریده شدن شمع از سرشمع و یا پایه از روی سرشمع گردد.
 )3پایه های کناری (کوله ها)  :که به طور همزمان در معرض افزایش فشار ناشی از ضربۀ دال و تیر و فشار
خاک پشت آن قرار می گیرند.
آیین نامۀ آشتو (آمریکا) :نیروی جانبی در زمان زلزله از رابطۀ زیر بدست می آید:
𝑊 𝐹 = 𝐶.
𝐹  :نیروی جانبی (زلزله) که به طور افقی بر مرکز ثقل قطعات سازه ای وارد می شود.
𝑊  :وزن مردۀ سازۀ پل
𝐶  :ضریبی است که برای شرایط زیر تعریف می شود:
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الف) پل هایی که پایه های آن ها بر روی شالوده های گسترده قرار دارند و زمین محل ,حداقل دارای
ظرفیت باربری معادل  4 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2باشد𝐶 = 0.1 :
ب) پل هایی که پایه های آن ها بر شالوده های گسترده قرار دارند و زمین محل حداکثر دارای ظرفیت
باربری معادل  4 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2باشد𝐶 = 0.15 :
ج) پل هایی که پایه های آنها برروی شمع قرار دارد𝐶 = 0.2 :
نکته :در محاسبۀ پل ها در مقابل زلزله ,بار زنده به طور کلی منظور نمی شود.
آیین نامۀ ژاپن:
ضریب 𝐶 از رابطۀ زیر بدست می آید:
𝐶 = 𝑉1 × 𝑉2 × 𝑉3 × 𝐾0
 : 𝑉1 , 𝐾0 = 0.2ضریب منطقه ای بر حسب زلزله خیزی
اگر ضریب زلزله خیزی منطقه باال باشد𝑉1 = 1 :
اگر ضریب زلزله خیزی منطقه متوسط باشد𝑉1 = 0.85 :
اگر ضریب زلزله خیزی منطقه پایین باشد𝑉1 = 0.7 :
 : 𝑉2شرایط زمین منطقه:
اگر زمین نوع  1باشد𝑉2 = 0.9 :
اگر زمین نوع  2باشد𝑉2 = 1 :
اگر زمین نوع  3باشد𝑉2 = 1.1 :
اگر زمین نوع  4باشد𝑉2 = 1.2 :
 : 𝑉3ضریب اهمیت (:)I
راه اصلی𝑉3 = 1 :
راه فرعی𝑉3 = 0.8 :
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آیین نامۀ ایران (:)2800
نکته :تا زلزلۀ  7ریشتر در مقیاس اصالحی مرکالی باید سازۀ کل بدون آسیب باقی بماند و برای زلزله های
تا  9ریشتر تنها تا مرز فروریختن پیش برود.
ضوابط طراحی پل ها برای آیین نامۀ ایران ( )2800برای زلزله :
الف) پل ها باید در دو امتداد عمود بر هم برای نیروی زلزله طراحی شود و در هر یک از دو امتداد
( طولی و عرضی ) به نحوی مناسب به شالوده ها وارد شود.
ب) عرشۀ پل ها در راه های شوسه و راه آهن معموال صلبیت کافی دارند و نیازی به محاسبۀ این حالت
برای بار زلزله نیست ,اما به عنوان دیافراگم باید بتوانند نیروی زلزله را به نحو مطلوب به تکیه گاه منتقل
کنند.
پ) کولۀ پل ها و دیوارهای حائل باید بتوانند فشار خاک اضافی ناشی از زلزله را تحمل کنند.
گروه بندی پل ها از نظر اهمیت:
گروه اول :پل ها با اهمیت زیاد شامل:
 )1راه های اصلی ,آزادراه ها و پل های خطوط راه آهن
 )2پل های راه های دسترسی به صنایع حیاتی کشور و نظامی
گروه دوم :پل ها با اهمیت متوسط:
 )1پل های راه های فرعی درجۀ  1و خطوط فرعی راه آهن
 )2پل های راه های دسترسی به سایر صنایع (مثال :کارخانۀ آب معدنی)
گروه سوم :پل های کم اهمیت شامل:

راه های درجۀ  2و روستایی

گروه بندی پل ها از نظر شکل:
 )1پل های منظم
 )2پل های نا منظم:
 )1پل هایی که توزیع جرم در طول آن ها یکنواخت نبوده و تغییرات ناگهانی داشته باشند.
 )2پل هایی که سختی پایه های میانی در آن ها یکنواخت نیست.
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پل هایی که در پلان قوسی شکل هستند.
محاسبۀ نیروی زلزله ()3 :)2800
نکات:
الف) در محاسبۀ پل ها فقط مولفۀ افقی نیروی زلزله منظور می شود.
ب) پل ها در دو امتداد عمود بر هم محاسبه می شوند .محاسبۀ هر یک از این دو امتداد مستقل از هم بوده
و اثر آنها همزمان برروی پل تاثیر نمی شود (عرضی یا طولی)
 ) 3نیروی زلزله به صورت رفت و برگشت لحاظ می شود.
 ) 4پل ها در برابر زلزله و باد به تفکیک محاسبه شده ,اثر هر کدام بیشتر است مالک طراحی است.
بارزنده:
الف) در محاسبۀ نیروی زلزله در صورتی که مقدار بار زنده کمتر از نصف بار مردۀ عرشه باشد ,بار
زنده لحاظ نمی شود .در غیر اینصورت  2⁄3مجموع بار مرده و زندۀ عرشه منظور می شود.
ب) در محاسبۀ نیروی جانبی زلزله در پل های شهری همیشه حداقل نصف بار زلزله منظور می شود.
روش محاسبۀ پل ها در برابر زلزله:
الف) برای پل های معمولی به یکی از  3روش زیر انجام می شود:
 )1روش تحلیل استاتیکی معادل
 )2روش تحلیل دینامیکی طیفی ( با استفاده از آنالیز مدها و بازتاب طرح )
 )3روش تحلیل دینامیکی با استفاده از شتاب نگاشت ها
چنانچه دهانۀ پلی کمتر از  100 mو ارتفاع پایه های آن کمتر از 𝑚  30باشد ,می توان از روش تحلیل
استاتیکی معادل استفاده کرد و برای غیر از موارد فوق و همچنین پل های معلق (یک پل معمولی ولی
دهانه اش از  111متر بیشتر یا ارتفاعش بیش از  31متر است) ,باسکولی ,ترکه ای ,و پل های قوسی از
روش شبه دینامیکی و یا دینامیکی استفاده می شود.
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 )1روش تحلیل استاتیکی معادل :در این روش نیروی جانبی زلزله بر مبنای زمان تناوب اصلی نوسان پل
و با استفاده از طیف بازتاب طرح تعیین می شود .این نیرو با توجه به شکل نوسان پل در طول پل
توزیع می شود ,مقدار 𝐶 از رابطۀ زیر بدست می آید≥ 0.25A :
𝐴 :شتاب بر مبنای طرح

ABI
R

=C

 :𝐵 ,ضریب بازتاب پل  :𝐼 ,ضریب اهمیت پل  :𝑅 ,ضریب رفتار پل

نکته :در پل هایی که دارای پایه های سنگی یا بتن بدون آرماتور هستند ضریب جانبی زلزلۀ 𝐴𝐶 = 0.8
منظور می شود:
توصیف

شتاب برمبنای طرح A

منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد

0.35

منطقه با خطر نسبی زیاد

0.3

منطقه با خطر نسبی متوسط

0.25

منطقه با خطر نسبی پایین

0.2

ضریب 𝐵:
2
3

𝑇0

0.6 ≤ 𝐵 = 2.5 ( ) ≤ 2.5
𝑇

𝑇  :زمان تناوب اصلی نوسان پل بر حسب ثانیه (𝑐𝑒𝑆)
 :𝑇0از جدول زیر بر حسب نوع زمین بدست می آید.
نوع زمین

مقدار 𝑇0

1

0.4

2

0.5

3

0.7

4

1
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زمین نوع  :1سنگ های آذرین  ,سنگ های رسوبی بسیار مقاوم  ,سنگ های دگرگون و طبقات
کنگلومرایی شامل شن و ماسه
زمین نوع  :2سنگ های آذرین سست  ,سنگ های دگرگون متورق  ,طبقات کنگلومرایی شن و ماسه با
تراکم متوسط و رس متراکم
زمین نوع  :3سنگ های متالشی شده در اثر هوازدگی  ,طبقات شن و ماسه با پیوند ضعیف بین دانه ای
(در شمال  ,نواحی ساحلی)
زمین نوع  :4نهشت های نرم با رطوبت زیاد در اثر باال بودن سفرۀ آب زیر زمینی ( گلسار رشت ) یا
طبقات شن و ماسه با پیوند ضعیف بین دانه ای و رس متراکم نشده.
نکته برای رابطۀ 𝐵 در صفحۀ قبل :در زمین های نوع  4مقدار 𝐵 باید  %31افزایش یابد ,لیکن این مقدار
نباید از عدد  2.5بیشتر گردد.
نوع 4

← 1.3𝐵 ≤ 2.5

مقدار 𝑇  :زمان نوسان اصلی پل ها از رابطۀ زیر بدست می آید:
𝑤
𝑚
𝑤
√= 2𝜋√ = 0.21
𝑔𝑘
𝑘
𝑘

√𝜋𝑇 = 2

𝑘  :سختی جانبی پل در جهت مورد نظر که از تقسیم نیروی جانبی فرضی که در مرکز جرم عرشۀ پل
وارد می شود به تغییر مکانی که در عرشۀ پل ایجاد می شود بدست می آید.
𝑚  :جرم عرشۀ پل 𝑤  :وزن عرشۀ پل

𝑔  :شتاب ثقل
𝑘

پایۀ تک ستونی
𝐶𝐼𝐸3
ℎ3

h

=𝑘
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𝑘
پایۀ چند ستونی در امتداد عرضی

EIC

EIC

EIC

3EIc
h3
12EIc
h3

n

∑ = Ib = 0 → k
i=1
n

∑ = Ib = ∞ → k
1

پایۀ چند ستونی در امتداد طولی :
𝑘

3EIc
h3

جدول اهمیت پل ( )Iدر فرمول

𝐼𝐵𝐴
𝑅

n

∑=k

h

1

=:C

ضریب اهمیت

مقدار I

زیاد

1.2

متوسط

1

کم

0.8
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𝐷𝐹
𝑏𝐹

𝐶𝐹

𝐶𝐹

)مولفۀ عرضی نیروی زلزله(
𝐷𝐹
𝑏𝐹

𝑏𝐹

𝐶𝐹

𝐶𝐹

)مولفۀ طولی نیروی زلزله(
𝐶𝐹 𝐹 = 𝐹𝐷 + 𝐹𝑏 +
نیروی زلزلۀ عرشۀ پل

𝐷𝑊𝐶 = 𝐷𝐹

نیروی زلزلۀ سر ستون

𝑏𝑊𝐶 = 𝑏𝐹

نیروی زلزلۀ ستون

𝑐𝑊𝐶 = 𝑐𝐹

وزن عرشۀ پل
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وزن سر ستون

𝑏𝑊

وزن ستون

𝑐𝑊

مثال :مطلوب است تعیین نیروی زلزله در امتداد عرضی برای پایۀ میانی 𝐴 مطابق شکل وزن مردۀ عرشۀ پل شامل تیر و دال
𝑚 16 𝑡⁄بوده و نوع زمین  1می باشد(.از آیین نامۀ ایران)
دایره ای است

𝑚 20

𝑚 20

𝑚𝑐 ∆= 1
𝑘

پایۀ 𝐴

𝑚 6.00
𝑚 𝑑 = 2.20

𝑝𝑎𝑐𝑒𝑙𝑖𝑃
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نوع پایه

ضریب رفتار 𝑅

 . 1پایه های دیوار بتن آرمه

3

 . 2پایه های تک ستون یا پایه هایی که رفتار مشابه تک ستون دارند

4

 . 3پایه های چند ستونی

6

 . 4شالوده ها – سرشمع یا پایل کپ

نصف مقدار 𝑅 در محاسبۀ پایه ها

 . 5اتصال عرشه به پایه و کوله

نصف مقدار 𝑅 در محاسبۀ پایه ها

∆𝐼𝐸3
ℎ3

= 1.15 × 108 𝑐𝑚 4

𝜋𝑟 4
4

=𝐼

=𝐾
,

,

𝑇0 = 0.4
,

𝑚𝑐 ℎ = 600

,

تک ستون 𝑅 = 4

𝑚𝑐 𝐷 = ∆= 1

,

,

𝐴 = 0.35 , 𝐼 = 1

𝐸 = 2.1 × 105 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

ممان اینرسی دایره

𝑔𝑘 = 3.35 × 105

3×2.1×105 ×1.15×108 ×1
6003

=𝐾

𝑛𝑜𝑡  = 40ستون ها
𝑛𝑜𝑡  ≈ 50وزن تمام سرستون  +معموال  %22وزن ستون ها

𝑛𝑜𝑡  = 40سرستون ها

𝑔𝑘 𝑊 = 16000 × 20 + 50000 = 37 × 104
37 × 104
𝑐𝑒𝑠 = 0.21
3.35 × 105 × 9.81

√T = 2π

𝑇0
0.4 0.6
(B = 2.5( )0.67 = 2.5
) = 3.85 → 𝐵 = 2.5
𝑇
0.21
𝐴𝐵𝐼 0.35 × 2.5 × 1
=C
=
= 0.22
𝑅
4
F = C. W
زلزله در عرشه 𝑛𝑜𝑡 𝐹𝐷 = 0.22 × (16 × 20) = 70.40
زلزله در سرستون 𝑛𝑜𝑡 𝐹𝑏 = 0.22 × 40 = 8.8
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زلزله در ستون 𝑛𝑜𝑡 𝐹𝑐 = 0.22 × 40 = 8.8
همزمانی بارها:
گروه  : 1بارهای شامل بار مرده اثر کاهش وزن پل ناشی از غوطه وری تغییر شکل مصالح ( جمع شدگی
و وارفتگی نشست پایه ها و فشار خاک)
گروه  : 2شامل گروه  + 1بارهای بهره برداری همراه با ضربۀ ترمز و گریز از مرکز
گروه  : 3الف) گروه  + 1اثر باد طولی و عرضی ,
گروه  : 4الف) گروه  + 1اثر تغییر دما ,

ب) شامل گروه  + 2اثر باد طولی وعرضی

ب) شامل گروه  + 2اثر تغییر دما

گروه  : 5گروه  + 1زمین لرزه
گروه  : 6گروه  + 1بارهای ویژه
ترکیبات بارگذاری (به روش تنش مجاز):
تنش مجاز

گروه

ترکیب بار

بر حسب درصدی از تنش مجاز پایه

1

𝐸 𝐷 + 𝐵 + 𝑅 + 𝑆 + 𝑆𝑇 + 𝑃𝐹 + 𝑆𝐹 +

100%

2

𝐹𝐶  + 𝐿 + 𝐼 + 𝐿𝐹 +گروه 1

100%

الف)

 + Wگروه 1

133%

ب)

𝐿𝑊  + 𝑊 +گروه 2

133%

الف)

𝑇  +گروه 1

133%

ب)

𝑇  +گروه 2

133%

5

 +EQگروه 1

133%

6

بارهای ویژه  +گروه 1

طبق نیاز

3

4
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معموال گروه  5و  2غالب هستند.
نیروی غوطه وری  , 𝐵:فشار زمین  , 𝐸:بار ضربۀ ناشی از بار زنده  , 𝐼:بار زنده  , 𝐿:بار مرده 𝐷:
نیروی پیش تنیدگی  , 𝑃𝐹:بار باد بر روی خودروها  , 𝑊𝐿:بارباد بر روی سازه)پل( 𝑊:
نیروی گریز از مرکز  , 𝐶𝐹:نیروی ترمز  , 𝐿𝐹:نیروی ناشی از نشست تکیه گاهی 𝑆𝑇:
نیروی زلزله  , 𝐸𝑄:نیروی حاصل از افت مصالح  , 𝑆:نیروی حاصل از کوتاه شدن قوس 𝑅:
نیروی جریان رودخانه  , 𝑆𝐹:نیروی تغییرات دما 𝑇:
بارگذاری پل ها:
الف) برش و لنگر حداکثر برای یک کامیون 𝑛𝑜𝑡  40به همراه بار خطی با دهانۀ کمتر از 𝑚 : 10

𝑒𝑛𝑖𝑙𝑟𝑒𝑡𝑛𝑒𝑐

R = 32 ton
1.40 m
B

16
𝑛𝑜𝑡 16

𝑛𝑜𝑡 16

A

1.05 m 0.35
B

A

0.5L

0.5L

𝑚 0.5𝐿 < 5.68
0.5𝐿+0.35

)

𝐿

( × 𝑅𝐴 = 32

𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐴 (0.5𝐿 + 0.35) − 16 × 1.4

𝑚 𝐿 < 10
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𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑒

16 𝑡𝑜𝑛

16 𝑡𝑜𝑛

𝑅 = 40 𝑡𝑜𝑛

8 𝑡𝑜𝑛

0.32
𝐴

𝐵
5.68 m

1.40 m

6.00 m

0.5L

0.5L

0.5𝐿 > 5.68 𝑚
0.5𝐿+0.32

𝑅𝐴 = 40 × (

𝐿

)

𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐴 (0.5𝐿 − 0.32) − 16 × 1.4

10 𝑚 < 𝐿 < 20 𝑚

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑒

16 𝑡𝑜𝑛 16 𝑡𝑜𝑛
1.5 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚

𝑅 = 40 𝑡𝑜𝑛

8 𝑡𝑜𝑛
1.5 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚

0.32

𝐴

𝐵
4.3 m

6m

1.4 m
6.02

0.5L − 6.02

9.98

0.5L

𝑅𝐵 =

0.5L − 9.98
0.5L

20𝐿+12.8+0.75(0.5𝐿−6.02)2 +1.5𝐿(0.5𝐿−9.98)−0.75(0.5𝐿−9.98)2
𝐿

𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐵 (0.5𝐿 + 0.32) − 8 × 6 − 1.5(0.5𝐿 − 9.98) × [0.5𝐿 + 0.32 − 0.5(0.5𝐿 − 9.98)] → 𝐿 > 20 𝑚
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16 𝑡𝑜𝑛

16 𝑡𝑜𝑛

𝐵

𝐴

1.40
L

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 16 + 16 × (
16 𝑡𝑜𝑛

𝐿−1.4
𝐿

16 𝑡𝑜𝑛

)

𝐿 < 7.4 𝑚
8 𝑡𝑜𝑛

𝑅 = 40 𝑡𝑜𝑛

0.64
𝐴

𝐵
1.40 𝑚

6𝑚

𝐿 − 7.40
𝐿

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 40 (

16 𝑡𝑜𝑛

𝐿−2.04

)

𝐿

16 𝑡𝑜𝑛

7.4 < 𝐿 < 11.70 𝑚

8 𝑡𝑜𝑛

𝑅 = 40 𝑡𝑜𝑛

0.64

1.5 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚

𝐴

𝐵
1.40 𝑚

4.3 𝑚

6𝑚
𝐿

𝐿 − (1.4 + 0.64)

𝑉𝑚𝑎𝑥 =

40(𝐿−2.04)+0.75(𝐿−11.7)2
2

𝐿 > 11.70 𝑚
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بارهای تانک :
L ≤ 3.50 m

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2.5𝐿2

L > 3.5 m

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 17.5𝐿 − 30.625

L ≤ 3.50 m

𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10
122.50
𝐿

L > 3.50 m

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 70 −

روش گام به گام طراحی مقاطع 𝑻 شکل از روش تنش مجاز ): (ACI
𝑏
𝑓ℎ

𝑑𝑘

𝐶

𝑑
𝑆𝐴

) 𝑓× ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ

𝑐𝑓
2

= 𝑐𝑀 ظرفیت خمشی مجاز بتن فشاری
𝑤𝑏

چنانچه مقدار لنگر طرح (𝑀) کوچکتر از 𝑐𝑀 باشد فقط فوالد کششی نیاز داریم که مقدار اولیۀ آن از رابطۀ زیر بدست می آید:
𝜌𝑛 + 0.5𝑎2
𝑎 𝜌𝑛 +

=𝑘

𝑞 × 6 − 6(𝑎) + 2(𝑎)2 + 𝑎3
𝑎6 − 3

=𝐽

𝑀
𝑑 𝐽 𝑠𝑓

= 𝑠𝐴

𝑀
𝑓ℎ
(1 −
𝑑𝐽 )𝑏ℎ
𝑓 𝑑𝑘2

= 𝑐𝑓

𝑀
) 𝑓𝑓𝑠 (𝑑 − 0.5ℎ

𝑠𝐴
𝑑𝑏
𝑓ℎ
1
𝐸𝑠 135
=𝑞 ,
=𝑛 ,
=
𝑑
𝑛𝜌2
𝐸𝑐 √𝑓𝑐′

=𝜌

= 𝑎 𝜌𝑛 ,

𝑠𝑓 :تنش مجاز کششی فوالد
𝑐𝑓 :تنش مجاز فشاری بتن
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آیین نامۀ آشتو :

𝑢𝑀
= ∅ = 0.9
∅

) 𝑓𝑀𝑛𝑓 = 𝐴𝑠𝑓 𝑓𝑦 (𝑑 − 0.5ℎ
𝑓ℎ
)
2

𝑓𝑛𝑀 𝑀𝑛𝑤 = 𝑀𝑛 −
𝑦𝑓
0.85𝑓𝑐′
𝑑 𝑤𝑏
𝑤𝑛𝑀 × 2.35
[1 − √1 −
]
𝑚
𝑓𝑐 ′ 𝑏𝑑 2

=𝑚

𝑀𝑐 = 0.85𝑓𝑐′ 𝑏ℎ𝑓 (𝑑 −

فقط فوالد کششی نیاز است

𝑐𝑀 < 𝑛𝑀

𝑛𝑀
) 𝑓𝑓𝑦 (𝑑 − 0.5ℎ

= 𝑤𝑠𝐴

𝑓− 𝑏𝑤 )ℎ

𝑢𝑀
) 𝑓0.85𝑓𝑦 (𝑑 − 0.5ℎ

=𝑚

14

𝑑 𝑤𝑏
𝑦𝑓 { ≤ 𝑛𝑖𝑚 𝑠𝐴 در تیرها
) محاسباتی 𝑠𝐴 ( 1.33
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.002 𝑏ℎ
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝑏ℎ
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = (0.0018 × 4200⁄𝑓𝑦 )𝑏ℎ

= 𝑓𝑠𝐴

= 𝑠𝐴

) 𝑦𝑓𝐴𝑠 (0.85
𝑏) 𝑐𝑓0.85(0.6

= 𝑤𝑠𝐴

𝑤𝑠𝐴 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠𝑓 +

=𝑎

) 𝑓𝑀𝑐 = 0.85(0.6𝑓𝑐 )𝑏ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ

𝑓𝑢𝑀 𝑀𝑢𝑤 = 𝑀𝑢 −

𝑑 𝑤𝑏
𝑢𝑀3.92
[1 − √1 −
]
𝑚
𝑓𝑐 𝑏𝑑 2

𝑏( 0.85𝑓𝑐′

𝑦𝑓

آیین نامۀ آبا برای مقاطع 𝑻 شکل برای محاسبۀ میلگردهای خمشی:

𝑦𝑓0.85
) 𝑐𝑓0.85(0.6

= 𝑠𝐴

𝑦𝑓 𝑠𝐴
𝑤𝑏 0.85𝑓𝑐′

𝑤𝑠𝐴 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠𝑓 +

) 𝑓𝑀𝑢𝑓 = 𝐴𝑠𝑓 (0.85𝑓𝑦 )(𝑑 − 0.5ℎ

= 𝑛𝑀

=𝑎

𝑇 شکل → 𝑡 = 𝑓𝑎 < ℎ
مستطیل شکل → 𝑡 = 𝑓𝑎 > ℎ
𝑓0.85(0.6𝑓𝑐 )(𝑏 − 𝑏𝑤 )ℎ
𝑦𝑓0.85

= 𝑓𝑠𝐴

𝑓𝑦 < 4200
 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 { 𝑓𝑦 = 4200دال پل
𝑓𝑦 > 4200

مقاومت عضو بتن:
تنش مجاز
0.25√𝑓𝑐′
𝑑 𝑠𝑓 𝑣𝐴
= 𝑠𝑉
≤ 𝑉𝑐 = {0.38√𝑓𝑐′
𝑆
0.53√𝑓𝑐′
گام خاموت
𝜋𝐷2
× 𝐴𝑣 = 2
4
قطر میلگرد بر حسب 𝑚𝑐
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𝑆𝑉 𝑉 = 𝑉𝐶 +
𝐶𝑉
𝑑 𝑤𝑏

= 𝑐 vتنش برشی مقاوم اسمی مقطع

تنش مجاز

𝑉𝑐 = 0.25√𝑓𝑐′

آشتو برای مقاومت نهایی

𝑉𝑐 = 0.53√𝑓𝑐′

آبا برای مقاومت نهایی

𝑉𝑐 = 0.38√𝑓𝑐′
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روش گام به گام طراحی میلگردهای برشی:
𝑉𝑐 = 0.25√𝑓𝑐′
𝑉𝑐 = 0.53√𝑓𝑐′

روش تنش مجاز
گام 2

𝑉𝑐 = 0.38√𝑓𝑐′
{

آشتو

𝑐𝑉 > 𝑉 𝑟𝑜 𝑢𝑉 𝑟𝑜 𝑛𝑉
𝑤𝑏3.5
𝑣𝐴 { گام 3
= 𝑛𝑖𝑚) (
𝑆
𝑦𝑓

آبا مقاومت نهایی

𝑉
𝑑 𝑤𝑏
𝑢𝑉
= 𝑛𝑉
0.85
گام 1
𝑛𝑉
= 𝑛𝑉
𝑑 𝑤𝑏
𝑢𝑉
= 𝑢𝑉
{
𝑑 𝑤𝑏
=𝑉

مثال :عرشۀ یک عنصری متشکل از دال بتن آرمه مطابق شکل ,مفروض است:
دهانۀ آزاد 𝑚  , 6.5عرض تکیه گاه 𝑚  0.5به عرض آزاد برای عبور دو خط رفت و برگشت 𝑚  + 7.30دو شانۀ 𝑚  1.85در چپ
و راست ,بارگذاری طبق آیین نامۀ  , 139نوع میلگرد آجدار (∅)  , 𝑓𝑦 = 4000 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 ,نوع بتن 𝑓𝑐′ = 250 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2
F

آسفالت 𝑚𝑐 10

اساس و زیر اساس 𝑚𝑐 30
𝑏𝑎𝑙𝑠ℎ

𝑚 7.00

𝑚 6.50

𝑚 0.5

𝑚 0.5

انتخاب شد 𝑚 ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 = 0.55

𝑓𝑐 = 0.4𝑓𝑐′ = 0.4 × 250 = 100 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 = 1.1 (𝐿 + 3)⁄30

𝑉𝑠 = 0.25√𝑓𝑐′ = 3.95 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

𝑚 ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 = 1.1 (7 + 3)⁄30 = 0.37 𝑚 < 0.55

𝑓𝑠 = 0.55𝑓𝑦 = 2200 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

توصیۀ آشتو

𝐴𝛾

𝑐𝛾

 = 0.55 × 2.5 = 1.38وزن بتن

 = 0.10 × 2.2 = 0.22متوسط ضخامت الیۀ آسفالت روی دال
 30 𝑚 = 0.3 × 1.92 = 0.58ضخامت الیۀ اساس و زیر اساس
𝑙𝑖𝑜𝑠𝛾
𝑚 = 2.18 𝑇⁄وزن ∑
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𝑏𝑎𝑙𝑠6.5 + ℎ
𝑚 6.5 + (0.25 + 0.25) = 7.00

{ دهانۀ محاسباتی

𝐿
1
=
)فاصلۀ مرکز به مرکز طول تیر و دال(
15

1
𝑚 × 7 = 0.46
15

𝑏𝑎𝑙𝑠ℎ

= 𝑏𝑎𝑙𝑠ℎ
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𝑚2.18 𝑇⁄

𝑚 7.00
+

𝑉

−

2.18 × 7
= 7.63
2

= 𝑥𝑎𝑚𝑉

𝑀
+

𝑚 = 13.35 𝑇.

2.18×72
8

=

𝑞𝐿2
8

= 𝑥𝑎𝑚𝑀

𝑚  𝐸 = 1.22 + 0.06𝐿 ≤ 2.1عرض موثر
𝑚  = 1.22 + 0.06 × 7.00 = 1.64عرض موثر
𝑛𝑜𝑡 = 4.9

8

8

1.64

𝐸

= = کسری از بار عقب چرخ کامیون بر پهنای یک متر دال
𝑚= 0.46 𝑇⁄

1.5
2×1.64

=

1.5
𝐸2

= کسر بار یکنواخت

𝑀=0
𝑛𝑜𝑡 𝑉 = 4.9 × (1 + 0.8) = 8.82
2.45

{ درتکیه گاه

4.9

4.9

𝑚 1.40
𝑚 7.00

0.8
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8.45 𝑇𝑜𝑛

4.9 𝑇𝑜𝑛 4.9 𝑇𝑜𝑛
0.46 𝑇⁄𝑚

0.46 𝑇⁄𝑚

4.3 𝑚

6𝑚

1.4 𝑚
4.9 𝑇𝑜𝑛 4.9 𝑇𝑜𝑛

0.75
−

2.45 𝑇𝑜𝑛

0.55
+

+

0.25

1.75

5.25
1.31
+

0.96
+

+

𝐿
𝑉 (𝑎𝑡 + ) = 4.9(0.75 + 0.55) = 6.73 𝑇𝑜𝑛
4
𝐿
𝑀 (𝑎𝑡 + ) = 4.9(1.31 + 0.96) = 11.12 𝑇𝑜𝑛
4

4.9 𝑇

4.9 𝑇

0.5

0.3
+

+
−

𝑅

1.75
+

0.35

+

4.3 𝑚

1.05
+
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𝐿
𝑛𝑜𝑇 𝑉 (𝑎𝑡 + ) = 4.9(0.5 + 0.3) = 3.92
2
𝐿
)4.9(2.45 + 3.85
= ) 𝑀 (𝑎𝑡 +
× 3.15
2
7
𝑛𝑜𝑇 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 13.89
𝛿 = 1.3 − 0.005 𝐿 − 0.15 ℎ
𝛿 = 1.3 − 0.005 × 7 − 0.15 × 0.4 = 1.21
𝐼 = 1.21 − 1 = 0.21
)𝐼𝑀(𝐷+𝐿+

𝐼𝑀

𝐿𝑀

𝐷𝑀

)𝐼𝑉(𝐷+𝐿+

𝐼𝑉

𝐿𝑉

𝐷𝑉

محل

0

0

0

0

18.3

1.85

8.82

7.63

تکیه گاه

23.47

2.34

11.12

10.01

11.53

1.34

6.37

3.82

1
𝐿
4

30.16

2.92

13.89

13.35

4.74

0.82

3.92

0

1
𝐿
2

𝑞𝑙 2
بارمرده
8

, 𝑓𝑐 = 100 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

𝑓𝑠 = 2200 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

=𝑛 ,

𝑓𝑣 = 3.95 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2

≃9

135
√250

𝑚𝑐 𝑑 = 55 − (4 + 1.6 + 1.2) = 48
) کاور  +نصف ضخامت میلگردها  ,براساس فرض( → 𝑚𝑚 𝑑′ = 7
مقدار برش در روی منحنی خط تاثیر برش ماکزیمم در تکیه گاه

𝑛𝑜𝑇 V = 16.07

16.07 × 1000
= 3.35 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 < 3.95 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚 2 = 0.4√𝑓𝑐′
100 × 48

=𝑉

عمق موثر دال
طراحی برای خمش:
𝑚 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 30.16 𝑇.
𝑓𝑠 2200
=
= 22
𝑐𝑓
100
میلگرد عرضی

9
= 0.29
9 + 22

میلگرد حرارتی
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=

𝑛
𝑛+r

=r
=𝑘

www.NoavaranGermi.ir

𝑘
0.29
=1−
= 0.903
3
3
یک متر طول دال

→ 𝑚𝑐 , 𝑏 = 100

𝐽 =1−

1
𝑀𝑐 = 𝑓𝑐 𝑘𝐽𝑏𝑑 2
2

میلگرد فشاری در دال نیاز نیست → 𝑚 𝑀𝑐 = 30.17 𝑇. 𝑚 > 30.16 𝑇.
𝑥𝑎𝑚𝑀
30.16 × 105
2
=
𝑚𝑐 = 31.63
𝑑𝐽 𝑠𝑓
2200 × 0.903 × 48
= 21% < 50%

55
√7

=

55
√S

= 𝑠𝐴

= درصد میلگردهای عرضی دال

 = 0.21 × 32.64 = 6.85 𝑐𝑚 2سطح مقطع میلگردهای عرضی

تیر پیش ساخته

𝑑𝑏  0.0025تا  = 0.0015سطح مقطع میلگردهای حرارتی
 = 0.002 × 100 × 48 = 9.6سطح مقطع میلگردهای حرارتی

تیرهای پیش ساخته

پایۀ پل
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