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  :يادداشت مولف

تدوين و در وب سايت شخصي مولف قرارداده  "براي مهندسين عمران فنيشگفتي هاي مهندسي، انگليسي "به پيوست كتاب  كتاباين 
كتاب و افزايش قيمت باعث درك هرچه بهتر مطالب كتاب شده و از سوي ديگر از افزايش حجم نسخه چاپي سو  تا از يكاست شده 

  . جلوگيري شود

    :در هنگام استفاده از اين فصل به نكات زير توجه فرماييد

و قراردادن آن در وب سايت هاي مهندسي يا تهيه و تكثير نسخه  (PDF)در قالب نسخه ديجيتال  كتابتوزيع و تكثير اين  -
ي اينترنتي غير بالمانع بوده ولي هرگونه تغيير در محتويات آن همچون افزودن صفحات و سربرگ سايت ها آنهاي چاپي از 

 . مجاز است

 .استفاده از مطالب و تصاوير اين جزوه با ذكر نام مرجع بالمانع است -
به طور ليكن  اقتباس شدهبا همين عنوان  وب سايت اداره حمل و نقل ايالت اوهايو آمريكااين فصل از مطالب قسمت عمده  -

 .استوسيعي ويرايش شده و تصاوير و مطالب تكميلي به آن اضافه شده 
 A4ابعاد  كتاب حاضر در نسخه ديجيتال بهبه چاپ رسيده ولي  (17x24cm)در قطع وزيري مرجع نسخه چاپي كتاب  -

(21x29.7cm) به تفاوت اندازه اين دو نسخه توجه نماييد كتابدر هنگام چاپ اين . تدوين شده است. 
را از طريق جستجو در اينترنت يا به طور مثال از طريق وب سايت هاي فعال در حوزه  كتاباين به طور اتفاقي نچه چنا -

هستيد مي توانيد از طريق وب سايت مولف كتاب ) مرجع(نسخه چاپي تهيه مهندسي عمران دريافت نموده ايد و عالقه مند به 
 .سفارش كتاب اقدام نماييد نسبت به  www.ams.irبه آدرس 

هر فصل به يك موضع در حوزه مهندسي عمران . فصل مي باشد 10شامل  )شگفتي هاي مهندسيكتاب (چاپي نسخه  -
در نظر گرفته شده كه  تعدادي جزوه و يا كتاب و مطالب پشتيبانو  اختصاص يافته و به ضميمه هر فصل يك فايل ويدئويي

 )ي كه درحال خواندن آن هستيدفايل( هاي پشتيبانهمراه كتاب قابل دسترسي بوده و فايل  DVDاز طريق فايل ويدئويي 
 . است از طريق وب سايت شخصي مولف قابل دسترسي مي باشد
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  مقدمه  11-1
كه در غير (پل سازه اي است كه شرايط عبور از روي يك مانع را فراهم مي نمايد بدون اينكه مسير عبور از زير خود را ببندد 

از پل معموالً جهت عبور راه، راه آهن، عابر پياده يا حتي كانال و خط ). اين صورت سازه مذكور همانند سد عمل خواهد كرد
  .موالً قصد عبور از آن ها را داريم مي تواند رودخانه، يك راه ديگر و يا دره باشدعموانعي كه م. لوله استفاده مي شود

جه فرهنگي و هنري در دوران اين سازه ها همواره موضوع و كانون تو. پل ها همواره بخش مهمي از جامعه ما بوده اند
در طي تاريخ، پل ها مركز مناقشات بسياري بوده و جنگ هاي فراواني به خاطر آن ها رخ داده . باستان و عصر كنوني بوده اند

گاهاً پل ها مركز . است و در بسياري موارد، فتح اين سازه استراتژيك تاثير برجسته اي بر نتيجه نهايي جنگ داشته است
  . شهر بوده اند دهكده يا

  :مولفه هاي پل  11-2
  :اجزاء اصلي تشكيل دهنده سازه پل عبارتند از

 ............عرشه، شامل دال، شاه تيرها، خرپا و  -

 ياتاقان هاي عرشه -

 كوله و پايه هاي پل -

 فونداسيون كوله و پايه ها -

 حائل ها، گاردريل و جان پناه هاي طرفين پل -

  .ياتاقان عرشه، روسازه پل و به اجزاء پايين تر از تراز ياتاقان، زيرسازه پل اطالق مي شودبه مولفه هاي باالتر از تراز 

  :طبقه بندي پل ها  11-3
  :پل ها را مي توان بر حسب طرق مختلفي طبقه بندي نمود

 پل مجراي آب مثل كانال رودخانه، پل دره اي، پل عابرپياده راه آهن يا خط لوله: برحسب نوع استفاده -

چوب، مصالح بنايي، آهن، فوالد، بتن مسلح، بتن پيش تنيده، پل : برحسب مصالح مورد استفاده براي ساخت پل -
 آلومينيومي يا مصالح كامپوزيت

 پل دالي، پل تيري، خرپايي، قوسي يا معلق: بر حسب نوع روسازه -

 ساده، پيوسته يا طره اي: بر حسب نوع دهانه -

 )وگذر، ميان گذرر(موقعيت سطح تردد نسبت به سازه  -

به . پل ها ارائه نموده و يا آنها را نامگذاري و يا طبقه بندي نمود از اكثر انواع با تركيب اين واژه ها مي توان توصيفي عمومي
بر حسب نوع به طور ساده تنها هرچند اكثر اوقات طبقه بندي پل ها . "پل قوسي خرپايي ميان گذر با دهانه ساده"طور مثال 

به طور مثال پول معلق، ولي از ديدگاه مهندسي بهتر است همواره  روسازه يا سيستم انتقال بار انجام مي پذيردسيستم 
  .معرفي مي نماييمدر ادامه به طور مختصر بعضي از متعارف ترين پل ها را . نامگذاري مفصل تري از پل ارائه نماييم
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  پل قوسي :الف-11-3
به جاي انتقال مستقيم بار به پايين، . پل هاي قوسي جزء قديمي ترين نوع پل ها بوده و داراي مقاومت طبيعي بااليي هستند

اين تكيه گاه ها كه كوله پل نام دارند، بارها . وزن يك پل قوسي از طريق انحناي قوس به تكيه گاه هاي طرفين انتقال مي يابد
هنگام تحمل وزن پل و وزن ترافيك عبوري، هر جزء قوس تحت . پل جلوگيري مي نمايد را تحمل كرده و از حركت جانبي

  . بدين دليل پل هاي قوسي بايد از مصالحي ساخته شوند كه تحت فشار مقاوم باشند. فشار است

جمله  از. امروزه مصالحي همچون فوالد و بتن پيش تنيده، ساخت پل هاي قوسي بلندتر و زيباتر را ممكن ساخته است
پل هاي قوسي به طور ( )2-11و  1-11شكل ( متر 520با دهانه  west Virginiaواقع در  new river gorgeپل قوسي 

 ).دارند متر 240تا  60متعارف دهانه اي بين 

  پل تيري :ب-11-3
در ساده ترين حالت يك پل تيري شامل يك تير افقي است كه . پل تيري ساده ترين و ارزان ترين نوع پل محسوب مي شود

خود تير بايد آنقدر . وزن تير به طور مستقيم روي اين پايه ها وارد مي شود. در طرفين توسط پايه هاي پل مهار شده است
هنگامي كه باري روي تير قرار مي گيرد . فزوده ترافيك دچار خمش نشودمقاوم باشد كه تحت وزن خودش و همچنين وزن ا

بتن پيش تنيده مصالحي . تارهاي باالي تير تحت تنش فشاري قرار مي گيرد در حاليكه تارهاي تحتاني دچار كشش مي شوند
ردهاي فوالدي قرار بتن نيروهاي فشاري را تحمل مي نمايد در حالي كه ميلگ. ايده ال براي ساخت پل محسوب مي شود

بتن پيش تنيده همچنين يكي از ارزانترين مصالح ساخت پل . گرفته در داخل بتن نيروهاي كششي را تحمل مي نمايند
محسوب مي شود اما حتي بهترين مصالح هم نمي توانند بزرگترين ضعف پل هاي تيري كه همان طول دهانه بلند است را 

تر باشند، لنگرهاي خمشي به شدت افزايش مي يابند و به همين دليل دهانه پل هاي هرچه دهانه هاي پل بلند. پوشش دهند
اما اين بدين معني نيست كه پل هاي تيري جهت عبور از فواصل بلند استفاده نمي . فراتر مي رود متر 75تيري به ندرت از 

 .در چنين مواقعي سيستم پل هاي تيري با دهانه پيوسته استفاده مي شود. شود

    
  )ب(  )الف(

  New River Gorgeپل قوسي  1- 11شكل 
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  با ديگر سازه هاي مشهور دنيا New River Gorgeمقايسه ابعاد پل قوسي  2- 11شكل 
  )را نشان مي دهد كه موضوع فصل هشتم كتاب مي باشد Searsاولين سازه از سمت چپ، برج ( 

  
  پل كابل ايستا :پ-11-3

هر دو اين پل ها داراي عرشه هايي هستند . پل هاي كابل ايستا ممكن است در نگاه اول مشابه پل هاي معلق به نظر برسند
تفاوت بين اين دو در نحوه اتصال كابل . كه توسط كابل هايي مهار شده اند و هر دو داراي برج هاي نگهدارنده كابل مي باشند

ي معلق، كابل ها پس از عبور از روي برج ها، بار را به بلوك هاي مهاري طرفين منتقل مي در پل ها. ها به برج نگهدارنده است
  . نمايند در حاليكه در پل هاي كابل ايستا، كابل ها به برج ها متصل مي شوند و اين برج ها به تنهايي بار را تحمل مي نمايند

در الگوي شعاعي، كابل ها از نقاط مختلف عرشه به يك نقطه در . كابل ها مي توانند به طرق مختلف به عرشه متصل شوند
در يك الگوي موازي، كابل ها به صورت موازي نسبت به يكديگر به نقاط مختلف در ارتفاع برج . باالي برج متصل مي شوند

پل هاي كابل ايستا گزينه اصلي انتخاب نوع ) متر 850تا  150دهانه هاي بين (در دهانه هاي با طول متوسط . متصل مي شوند
در مقايسه با پل هاي معلق، پل هاي كابل ايستا نياز به كابل كمتر داشته و مي توان از مقاطع پيش ساخته بتني . پل هستند

با صرفه اقتصادي خواهد بود كه  حاصل پلي. مشابه به هم در ساخت آنها بهره جست و همچنين ساخت آنها سريع تر است
  . بينهايت زيباست

  پل معلق :ت-11-3
 2100تا  600اين پل ها مي توانند دهانه هاي بين . زيبا، سبك و مقاوم توصيفي است كه براي پل هاي معلق مي توان بيان نمود

همچنين هزينه احداث آنها هم بيشتر . را پوشش دهند كه طوالني ترين فاصله قابل پوشش در بين تمام پل ها مي باشد متر
كه از يك سمت تا  همانطور كه از نام اين پل پيداست، در پل معلق، بستر راه از كابل هاي اصلي. از انواع ديگر پل ها مي باشد

اين پل ها با عبور از برج ها به لنگرگاه هاي طرفين مهار مي . شده و معلق مي شود آويزان سمت ديگر پل امتداد يافته اند
قسمت اعظم وزن پل توسط كابل ها . برج ها كابل هاي اصلي را قادر مي سازند كه فواصل طوالني تري را پوشش دهند. شوند
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ت محل و يا بلوك هاي بتني عظيم اين لنگرگاه ها يا همان سنگ سخ. لنگرگاه هاي طرفين منتقل مي شودبه تحمل و 
در داخل لنگرگاه ها، كابل ها در يك سطح بزرگ پراكنده مي شوند تا بار را يكنواخت توزيع نموده و از رها شدن آن . هستند

  .جلوگيري شود

  پل شاه تيري :ث-11-3
عرض يك دره يا رودخانه قراردهيم چنانچه چند تخته الوار را در . پل شاه تيري شايد رايج ترين و ساده ترين نوع پل باشد

شكل و  Iدر پل هاي تيري امروزي رايج ترين تيرهاي مورد استفاده تيرهاي . پل تيري در ساده ترين شكل آن ساخته ايم
  .مقاطع جعبه اي هستند

اما ايراد اين مقاطع اين است كه در مقابل . بسيار ساده بوده و در اكثر مواقع عملكرد خوبي دارد Iطراحي و اجراي مقاطع 
اين مقاطع پايداري بيشتري داشته و در مقابل . در اين مواقع از مقاطع جعبه اي استفاده مي شود. پيچش ضعيف هستند

مقاطع . براي پل هايي هستند كه داراي انحنا مي باشندپيچش مقاوم ترند بدين جهت شاه تيرهاي جعبه اي انتخابي ايده آل 
اما طراحي و ساخت مقاطع جعبه اي . جعبه اي همچنين مقاومت خمشي بهتري داشته و در دهانه هاي بلند تر مناسب ترند

  .دشوارتر است

  پل هاي خرپايي : ج-11-3
خرپاها از تيرهاي . نيروهاي محوري تحمل مي نمايندخرپا سازه اسكلتي ساده است كه از نظر تئوري هر يك از عضوها تنها 

در اكثر . كوچك متعددي تشكيل شده اند كه به همراه هم قادر به تحمل وزن هاي زياد و پوشش دهانه هاي بلند هستند
 اما پس از ساخت خرپاها فضاي بيشتري اشغال نموده و در سازه. شرايط طراحي، ساخت و اجراي خرپاها نسبتاً راحت است
  .هاي پيچيده مي تواند موجب حواس پرتي رانندگان شود

كم حجم بودن عضوهاي خرپا باعث مي شود در . همانند پل هاي شاه تيري، خرپاها هم داراي انواع ساده و پيوسته هستند
ماشين  جاهايي كه حمل و نقل مقاطع بزرگ و حجيم دشوار يا جاهايي كه هنگام برپاسازي پل امكان استفاده از جرثقيل و

از آنجاييكه خرپاها داراي ساختار اسكلتي توخالي هستند، بستر راه . آالت سنگين وجود ندارد خرپاها گزينه مطلوبي باشند
كه به دليل عمق كم دره يا رودخانه يا هر نوع عوارض سطحي  در جاهايي. مي تواند از روي آن ياحتي ميان آن عبور نمايد

داشته و امكان استفاده از انواع ديگر پل ها وجود ندارد، اين قابليت مزيت خوبي محسوب ديگر فضاي كمي در زير پل وجود 
  . مي شود

خرپاي وارن، خرپاي : رايج ترين نوع خرپاها عبارتند از. خرپاها همچنين بر حسب نوع طراحي هم طبقه بندي مي شوند
كه هم به صورت ساده و هم به صورت پيوسته مورد  خرپاي وارن احتماال رايج ترين نوع خرپا مي باشد. پرات، خرپاي هاو

در دهانه هاي كوتاه از عضوهاي قائم استفاده نمي شود و بدين ترتيب ظاهر ساده اي در خرپا ايجاد . استفاده قرار مي گيرد
ا افزايش مي شود اما در دهانه هاي بلندتر بين اعضاي مورب از اعضاي قائم استفاده مي شود تا بدين ترتيب مقاومت خرپ

خرپاي پرات با اعضاي قطري آن شناخته . متر به كار گرفته مي شوند 100تا  50خرپاهاي وارن معموالً در دهانه هاي بين . يابد
به جز اعضاي . در اين خرپا تمام اعضاي قطري به جز دو عضو انتهايي به سمت داخل و مركز خرپا كج شده اند. مي شود

قطري در معرض نيروهاي كششي هستند در حاليكه اعضاي قائم كوتاه تر نيروهاي فشاري  قطري نزديك مركز، تمام اعضاي
 . اين مسئله منجر به اعضاي قطري نازك تر و در نتيجه طرح اقتصادي تر مي شود. را تحمل مي نمايند
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Annual Average Daily Traffic (AADT)   

 ميانگين ساالنه ترافيك روزانه

  كل عبوري از يك قسمت يا بخش از بزرگراه به مدت يك سال تقسيم بر تعداد روزهاي سال حجم

Abutment  

  پل كوله

كه تكيه گاه اطالق مي شود ديوار حائلي در مهندسي پل به به همين معني اقتباس شده و  culéeكوله از واژه فرانسوي 
ك قوس ساده، عرشه و يا تير باشد و كوله بار اين سازه ها را تحمل كرده و به زمين طبيعي اين پل مي تواند ي. استطرفين پل 

به عبارتي كوله پل همزمان هم نقش ديوار حائل و هم نقش ديوار باربر جهت انتقال بارهاي قائم . سنگ يا خاك انتقال مي دهد
 .، بتن پيش تنيده و حتي سپري باشدكوله مي تواند از جنس مصالح بنايي، بتن مسلح. را ايفا مي نمايد

رايج . موقعيت كوله نسبت به ورودي پل انجام مي شودكوله ها داراي انواع مختلفي بوده و طبقه بندي آنها معموالً بر حسب 
  :ترين انواع كوله ها عبارتند از

 الف-3-11شكل ( فشار افقي خاك را از طريق وزن خود تحمل مي نمايد :كوله ثقلي(. 

 ب-3-11شكل . (كوله اي كه از خط تراز زيرگذر تا خط تراز جاده رو گذر امتداد يافته است: كوله تمام قد .( 

 پ-3-11شكل (كوله هاي مشابه ديوارهاي حائل پشت بند دار : كوله پشت بند دار.( 

 غلب بر روي شمع اجرا مي شوندا. روي خاكريز يا شيرواني قرار داده مي شود كوله هاي كوتاهي كه معموالً بر :كوله كوتوله 
 ).ت-3-11شكل (

 ث-3-11شكل (كوله هاي با فضاي مياني باز  :كوله ميان باز.( 

 كوله هايي كه با استفاده از ديوارهاي مسلح مكانيكي با تسمه هاي فلزي يا ژئوسنتتيك احداث مي  :كوله هاي ديوارمسلح
 . )ج-3-11شكل ( شوند

  كولهU كوله ثقلي: شكل U شكل.  

 تيرهاي باربر عرشه پل بر روي اين كوله قرار . كوله اي كه عرشه پل به صورت يكپارچه بتن ريزي مي شود :كوله يكپارچه
 . گرفته و خود آن نيز بر روي رديفي از شمع ها اجرا مي شود

A 
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  به همراه اجزاء تشكيل دهنده ثقليكوله  الف-3- 11شكل 

  

  كوله تمام قد به همراه اجزاء تشكيل دهنده ب-3- 11شكل 
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  به همراه اجزاء تشكيل دهنده پشت بند داركوله  پ-3- 11شكل 

  

  

  به همراه اجزاء تشكيل دهنده كوتولهكوله  ت-3- 11شكل 
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  به همراه اجزاء تشكيل دهنده ميان بازكوله  ث-3- 11شكل 

  

  به همراه اجزاء تشكيل دهنده ديوار مسلحكوله  ج-3- 11شكل 
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American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)  

  )آشتو(ترابري آمريكا  راه و بزرگراه هاي ايالتي و اداراتانجمن 
 نامهدستورالعمل هاي فني، روش هاي آزمايش و آيين  مسئول تدوين كه و نماينده ادارات راه و ترابريغيرانتفاعي  يانجمن

دستورالعمل هاي اين انجمن نه تنها شامل بر خالف نامش،  .خت بزرگراه ها و بارگذاري پل هاي كشور آمريكاهاي طراحي و سا
  . بزرگراه ها بلكه شامل حمل و نقل هوايي، ريلي، آبي و حمل و نقل عمومي هم مي شود

Anchor Span  

  مهاريدهانه 
وظيفه اين دهانه كه در دورترين انتها قرار گرفته ايجاد بازويي تعادلي دهانه اي است كه در راستاي مخالف نسبت به يك تكيه 

  .اين دهانه اغلب به كوله متصل است. گاه امتداد يافته است

Anchorage Block  

  )4-11شكل ( بلوك مهاري
موقعيت آن مشابه . بلوكي كه در دورترين انتهاي يك پل معقل قرار گرفته و وظيفه آن مهار كابل هاي اصلي پل مي باشد

  . موقعيت كوله در يك پل تيري است

  
  )ب(  )الف(

  بلوك مهاري 4- 11شكل 
  

Approach   

  ورودي
  . بخشي از پل كه ترافيك را از زمين به بخش هاي اصلي پل منتقل مي نمايد

Approach Span  

  دهانه ورودي
  . دهانه يا دهانه هايي كه كوله را به دهانه يا دهانه هاي اصلي متصل مي نمايند
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Aqueduct  

  آبراه
به عنوان بخشي از كانال براي انتقال قايق ها هم  همچنين ممكن است. لوله يا كانلي باز يا محصور كه آب را انتقال مي دهد

  .بعضي مواقع آبراه ها از روي پل ها عبور مي نمايند. استفاده شود

Arch  

  قوس
  .عضو سازه اي انحنا دار كه بر روي يك بازشو قرار گرفته و به عنوان تكيه گاه عمل مي نمايد

Arch Bridge  

  )5- 11شكل ( پل قوسي
پول قوسي همچين ممكن است از نوع ميان گذر هم باشد كه در آن عرشه پل از ميان . پلي كه سازه باربر اصلي آن قوس است

به . پل هاي قوسي جزء قديمي ترين نوع پل ها بوده و داراي مقاومت طبيعي بااليي هستند. قوس عبور مي نمايد نه از روي آن
اين تكيه . جاي انتقال مستقيم بار به پايين، وزن يك پل قوسي از طريق انحناي قوس به تكيه گاه هاي طرفين انتقال مي يابد

هنگام تحمل وزن پل و وزن . ي پل جلوگيري مي نمايدگاه ها كه كوله پل نام دارند، بارهاي را تحمل كرده و از حركت جانب
بدين دليل پل هاي قوسي بايد از مصالحي ساخته شوند كه تحت فشار مقاوم . ترافيك عبوري، هر جزء قوس تحت فشار است

 . باشند

  
  )ب( )الف(

  پل قوسي ميان گذر ) ب(پل قوسي روگذر)الف(پل قوسي 5-11شكل
 

Arch Barrel  

  )6-11شكل ( رويه داخلي قوس
 .سطح داخلي يك قوس كه در عرض كامل سازه امتداد يافته است
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  اجزاء تشكيل دهنده پل 6- 11شكل 
  
  
  
  
  

 

 

 
Bascule Bridge  

  پل باسكولي
باسكول كه در زبان فرانسه به معني اهللا كلنگ مي باشد نوعي پل با دهانه متحرك است كه در آن عرشه پل حول يك محور 

استفاده مي براي خنثي كردن وزن عرشه از يك وزنه تعادلي . مفصلي افقي چرخيده و انتهاي ديگر آن به طور قائم باال مي آيد
  .تك يا جفت باشد كه هنگام بسته شده در مركز پل به يكديگر متصل مي شوندپل باسكولي مي تواند داراي عرشه . شود

 

 

 

B 
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  )ب( )الف(
  عرشه تك) ب(عرشه جفت)الف(پل باسكولي7-11شكل

  

Beam  

  تير
شاه تير، تير بزرگتري است كه اغلب از ورق هاي متعدد . با تحمل خمش انتقال مي دهدعضو سازه اي افقي كه بارهاي قائم را 

  .تيرهاي عميق تر و بلند تر را مي توان با استفاده از خرپا ايجاد نمود. ساخته مي شود
Beam Bridge  

  )8-11شكل ( پل تيري
انتهاي اين تيرها بر روي پايه هاي . استفاده از تيرها ساخته مي شود و ممكن است داراي دهانه كوتاه يا بلند باشد پلي كه با

در ساده ترين حالت يك پل . پل تيري ساده ترين و ارزان ترين نوع پل محسوب مي شود. مياني يا كوله ها قرار داده مي شود
وزن تير به طور مستقيم روي اين پايه ها . توسط پايه هاي پل مهار شده استتيري شامل يك تير افقي است كه در طرفين 

هنگامي . خود تير بايد آنقدر مقاوم باشد كه تحت وزن خودش و همچنين وزن افزوده ترافيك دچار خمش نشود. وارد مي شود
يكه تارهاي تحتاني دچار كشش مي كه باري روي تير قرار مي گيرد تارهاي باالي تير تحت تنش فشاري قرار مي گيرد در حال

بتن نيروهاي فشاري را تحمل مي نمايد در حالي . بتن پيش تنيده مصالحي ايده ال براي ساخت پل محسوب مي شود. شوند
بتن پيش تنيده همچنين يكي از . كه ميلگردهاي فوالدي قرار گرفته در داخل بتن نيروهاي كششي را تحمل مي نمايند

خت پل محسوب مي شود اما حتي بهترين مصالح هم نمي توانند بزرگترين ضعف پل هاي تيري كه همان ارزانترين مصالح سا
هرچه دهانه هاي پل بلندتر باشند، لنگرهاي خمشي به شدت افزايش مي يابند و به . طول دهانه بلند است را پوشش دهند

اين بدين معني نيست كه پل هاي تيري جهت عبور از  اما. فراتر مي رود متر 75همين دليل دهانه پل هاي تيري به ندرت از 
  .در چنين مواقعي سيستم پل هاي تيري با دهانه پيوسته استفاده مي شود. فواصل بلند استفاده نمي شود

Bearing  

  ياتاقان
  . كه باالي پايه ها يا كوله قرار داده مي شود و انتهاي تيرهاي بر روي آن قرار داده مي شودابزاري 

Bedrock  

  سنگ بستر
  .زير اليه خاكي سطح زمين قرار گرفته استاليه سنگ يكپارچه كه در 
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  )ب( )الف(
 پل تيري8-11شكل

  
Bed Timbers  

  )9-11شكل ( بسترتخته 
قرباني، از رپا قرار داده مي شود و همانند يك عضو عضو تحتاني خو زير بين باالي كوله يا پايه  اجزاء چوبي كه معموالً

  .پوسيدگي و تخريب اجزاء اصلي پل جلوگيري كرده و پس از تخريب برداشته شده و جايگزين مي شود

  

  )ب( )الف(
 تخته بستر9-11شكل

 
Bent  

  )10-11شكل (پايه، خرك 
مي شود و بار قائم را تحمل مي نمايد و عمود براي قاب صلبي كه معموالً از بتن مسلح يا فوالد ساخته  .قسمتي از زيرسازه پل

خرك انتهايي قابي است كه . خرك ها معموالً براي تحمل وزن تيرها و شاه تيرها به كار مي روند. طول سازه قرار داده مي شود
ي كه در روي عضو افق. هر عضو قائم يك خرك را مي توان ستون، پايه يا شمع ناميد. بخشي از يك كوله را تشكيل مي دهد

ستون درباالي نوعي فونداسيون يا شالوده قرار مي گيرد كه در زير تراز . مي گيرد كالهك خرك ناميده مي شودستون ها قرار 
واژه ديگري كه براي توصيف خرك . يك خرك معموالً حداقل دو يا تعدادي بيشتر تكيه گاه قائم دارد. مخفي شده است
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شايستن تيلمداعب  

مي باشد بعضي تكيه گاهي كه داراي ستون تك با كالهك خرك . ك دار ناميده مي شوداستفاده مي شود، پايه شمع كاله
  .مواقع پايه سرچكشي ناميده مي شود

  )ب(  )الف(
  پل ساخته شده با خرك هاي نگهدارنده به عنوان تكيه گاه)ب(نماي از روبرو)الف(خرك هاي 10- 11شكل 

  
Bid Opening  

  بازگشايي اسناد مناقصه
  پيمانكار توسط كارفرما از طرفارائه شده بازگشايي اسناد مناقصه 

Bowstring Truss  

  )11-11شكل ( خرپاي كماني
 .اعضاء باالي آن منحني بوده و اعضاء تحتاني آن صاف و مستقيم هستندخرپايي كه 

  

  )ب( )الف(
 خرپاي كماني11-11شكل
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Box Girder Bridge  

  )12-11شكل ( پل شاه تيري جعبه اي
شاه تيرهاي . كه تيرهاي اصلي آن از شاه تيرهايي به شكل جعبه هاي توخالي تشكيل شده اندپل شاه تيري جعبه اي پلي است 

مقطع تير معموالً . جعبه اي معموالً از بتن پيش تنيده يا فوالد سازهاي يا تركيبي از فوالد و بتن مسلح ساخته مي شوند
بزرگراه ها و حمل و نقل سبك شهري از تيرهاي جعبه اي معموالً براي ساخت روگذرهاي . ي باشدممستطيلي يا ذوزنقه اي 

از شاه تيرهاي جعبه اي مي توان به همراه پل شاه تيري جعبه اي نوعي پل تيري محسوب مي شود، هرچند . استفاده مي شود
چنانچه چند . پل شاه تيري شايد رايج ترين و ساده ترين نوع پل باشد. پل هاي كابل ايستا و ديگر انواع پل ها هم استفاده نمود

در پل هاي تيري امروزي . تخته الوار را در عرض يك دره يا رودخانه قراردهيم پل تيري در ساده ترين شكل آن ساخته ايم
بسيار ساده بوده و در  Iع طراحي و اجراي مقاط .شكل و مقاطع جعبه اي هستند Iرايج ترين تيرهاي مورد استفاده تيرهاي 

در اين مواقع از مقاطع جعبه . اما ايراد اين مقاطع اين است كه در مقابل پيچش ضعيف هستند. اكثر مواقع عملكرد خوبي دارد
اين مقاطع پايداري بيشتري داشته و در مقابل پيچش مقاوم ترند بدين جهت شاه تيرهاي جعبه اي . اي استفاده مي شود

مقاطع جعبه اي همچنين مقاومت خمشي بهتري داشته و در . آل براي پل هايي هستند كه داراي انحنا مي باشندانتخابي ايده 
  .ساخت مقاطع جعبه اي دشوارتر است اما طراحي و. دهانه هاي بلند تر مناسب ترند

  

  )ب( )الف(
  پل شاه تير جعبه اي12-11شكل

 
Brace  

   بادبند
  .به كار گرفته مي شودسخت نمودن يك سازه جهت ايجاد مقاومت در برابر بارها و يا تقويت و عضو سازه اي كه براي تحمل بار 

Brace-Ribbed Arch (Trussed Arch)  

  )13-11شكل ( قوس خرپايي
  .كه جان آن باز است خرپايي موازياعضاء قوسي با 
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شايستن تيلمداعب  

  

  پل قوسي خرپايي 13- 11شكل 
از نوع پل قوسي خرپايي فوالدي پيوسته است كه داراي شش دهانه مي  Dashengguan Yangtzeمتر، پل رودخانه  9270با طول 

  .  اين پل طوالني ترين در نوع خود مي باشد. متر دارند 366دو دهانه اصلي آن طولي معادل . باشد
  

Bridge Condition Ratings  

  درجه بندي وضعيت پل
در اين روش با . سازه گردآوري مي شودوضعيت مولفه هاي اصلي از طريق بازرسي هاي ايمني دوره اي، اطالعاتي در رابطه با 

به پايين  4درجه  .امتياز دهي مي شود 9تا  0بين  در بازه ايمولفه هاي زير در يك پل، وضعيت آن گرد آوري اطالعاتي درباره 
  .قرار مي دهد "معيوب سازه اي"رده در يكي از اجزاء زير پل را در 

 عرشه پل از جمله سطح رويه اي كه در معرض سايش قرار داد 
 روسازه شامل تمام اعضاء باربر اصلي و اتصاالت 
  با در نظر گرفتن كوله ها و تمام پايه هاي ميانيزيرسازه 

  :الزامي است براي اينكه پل واجد شرايط دريافت كمك هاي دولت فدرال باشد، داشتن شرايط زير

 به لحاظ سازه اي به لحاظ عملكردي از كار افتاده بوده يا بوده و يا  50پل بايد داراي درجه كفايت كمتر از : جايگزيني
  .باشد معيوب

 باشد 80يد داراي درجه كفايت كمتر از پل با: تعمير. 
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Cable  

  كابل
كابل هاي آويز در . سمت مخالف امتداد مي يابداز يك لنگرگاه با عبور از روي برج ها تا لنگرگاه بخشي از يك پل معلق كه 

  . وزن عرشه پل را تحمل مي نمايندبه آن متصل شده و طول كابل اصلي 
Cable-Stayed Bridge  

  )14-11شكل ( پل كابل ايستا
هر دو اين پل ها داراي عرشه هايي هستند كه . پل هاي كابل ايستا ممكن است در نگاه اول مشابه پل هاي معلق به نظر برسند

تفاوت بين اين دو در نحوه اتصال كابل ها . توسط كابل هايي مهار شده اند و هر دو داراي برج هاي نگهدارنده كابل مي باشند
ي معلق، كابل ها پس از عبور از روي برج ها، بار را به بلوك هاي مهاري طرفين منتقل مي در پل ها. به برج نگهدارنده است

  . نمايند در حاليكه در پل هاي كابل ايستا، كابل ها به برج ها متصل مي شوند و اين برج ها به تنهايي بار را تحمل مي نمايند
ي شعاعي، كابل ها از نقاط مختلف عرشه به يك نقطه در در الگو. كابل ها مي توانند به طرق مختلف به عرشه متصل شوند

در يك الگوي موازي، كابل ها به صورت موازي نسبت به يكديگر به نقاط مختلف در ارتفاع برج . باالي برج متصل مي شوند
اصلي انتخاب  پل هاي كابل ايستا گزينه) متر 850تا  متر 150دهانه هاي بين (در دهانه هاي با طول متوسط . متصل مي شوند
در مقايسه با پل هاي معلق، پل هاي كابل ايستا نياز به كابل كمتر داشته و مي توان از مقاطع پيش ساخته . نوع پل هستند

حاصل پلي با صرفه اقتصادي خواهد بود . بتني مشابه به هم در ساخت آنها بهره جست و همچنين ساخت آنها سريع تر است
  .كه بينهايت زيباست

 

  
  پل كابل ايستا 14- 11 شكل

 

C 
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Caisson  

  كيسون
كيسون جعبه عظيمي است كه از بتن مسلح و آب بند با . مي باشد "جعبه"از زبان فرانسه اقتباس شده و به معني  كيسون

  . در پل معلق، كيسون نقش فونداسيون، پايه مياني و تكيه گاه برج را ايفا مي نمايد. هسته مركزي توخالي ساخته شده است
  

  كيسون پايه شمع 15- 11شكل 

Camber  

  قوز
  . تحدب يك تير كه جهت جبران بخشي از خيز ناشي از بارهاي قائم در آن ايجاد مي شودانحنا رو به باال يا 

Camelback Truss  

  )16-11شكل ( )خرپاي پاركر(  خرپاي كوهاني
  . خرپاي كوهاني نوعي خاصي از خرپاي پاركر است كه در آن اعضاي فوقاني دقيقاً شامل پنج عضو هستند

  

  )ب( )الف(
  )خرپاي پاركر(خرپاي كوهاني16-11شكل

 

Cantilever  

   طره
با مهار در يك طرف تامين تعادل آن كه مي تواند ستون يا ديوار باشد امتداد يافته و  خود عضوي سازه اي كه فراتر از تكيه گاه

 .شده است
  

 كيسون 
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Cast-in-Place  

  بتن درجا
  .بتني كه در محل اجراي پروژه در داخل قالب بندي ريخته شده تا الماني سازه اي در محل ايجاد شود

Castellated Girder  

  )17-11شكل ( شاه تير النه زنبوري
سپس جوشكاري دو مقطع ايجاد شده با هم در طول برجستگي تيري فوالدي كه با ايجاد برش هاي زيگزاگي در راستاي جان و 

با اين كار تيري ايجاد مي شود كه عمق آن بيشتر بوده و بنابراين مقاومت باالتري نسبت به حالت قبل دارد . ها ايجاد مي شود
  .اما وزن آن تغيير نكرده

  

  )ب( )الف(
  شاه تير النه زنبوري17-11شكل

  

Catenary  

  قوس زنجيري
  . انحناي ايجاد شده توسط يك طناب يا زنجيري كه به طور آزاد بين دو تكيه گاه معلق است

Catwalks  

  )18-11شكل ( گربه رو
  .استفاده مي نماينداتصال كابل هاي آويز به كابل اصلي پل هاي پياده روي موقتي كه كارگران ساختماني براي 

  

  )ب( )الف(
 گربه رو18-11شكل
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شايستن تيلمداعب  

Centering  

  )19-11شكل ( قالب موقت
  .حفظ مي نمايدرا در حين اجرا طاق  يا كه قوس فلزي يا چوبي سازه يا قالب موقت

    

  )ب( )الف(
  

 

  )ت( )پ(
  

  
 قالب موقت19-11شكل
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Closed Spandrel Deck Arch  

  ) 20-11شكل ( اسپندرل بسته روگذر و عرشه با قوسيپل 
پل هاي قوسي كه در آن ها بار توسط عرشه پل كه از روي آن عبور مي نمايد، توسط اسپندرل هاي بسته به قوس منتقل مي 

  )Spandrelرجوع شود به (. شود

  

  )ب( )الف(
  

  )ت( )پ(
  بستهپل قوسي با عرشه روگذر واسپندرل 20-11شكل

  

Column  

  ستون
  .عضو سازه اي قائم كه نيروها را به صورت فشاري در راستاي طولي تحمل مي نمايد

Compression Member  

  عضو فشاري
  .به عضوي اطالق مي شود كه در معرض فشردگي يا فشار قرار دارداصطالحي مهندسي كه 

Condition Ratings  

  درجه بندي وضعيت
بندي وضعيت  از درجه ،National Bridge Inspection Standards (NBIS)طبق تعريف موسسه ملي بازرسي استانداردهاي پل 

درجه بندي بر . زيرگذر در مقايسه با وضعيت آن پس از ساخت استفاده مي شود آب براي توصيف وضعيت يك پل يا مجراي
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) پايه هافونداسيون و (و زيرسازه ) تكيه گاه هاي بالفاصله زير سطح عرشه(، روسازه )رويه(حسب مصالح، شرايط فيزيكي عرشه 
  .به انجام مي رسد) عالي( 9تا ) شرايط مردود(در بازه اي بين صفر درجه بندي . انجام مي شود

Continuous Span Beam Bridge  

  با دهانه پيوستهپل تيري 
از نوع پل تيري بعضي از بلندترين پل هاي دنيا . پل ساده اي كه با اتصال يك پل تيري به پل تيري ديگر ساخته شده است

  .دهانه پيوسته مي باشد
Crown  

  تاج
مي شود تا خط مركزي سطح رويه است كه داراي باالترين ارتفاع بوده و سطح رويه از آنجا به طرفين شيب دار تاج در راه ها 

  . در قوس ها تاج نقطه باالي آن مي باشد. زهكشي بهتر انجام شود
Culvert  

  )21-11شكل ( مجراي آب زيرگذر
  .زهكش، لوله يا كانالي كه اجازه عبور آب از زير راه، راه آهن يا خاكريز را مي دهد

  

  )ب( )الف(
  مجراي آب گذر21-11شكل

 

 

 

 D 
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Damping  

  استهالك
  . طي اين عمل جسم در حال ارتعاش تمايل به بازگشت به حالت اوليه خود را دارد. عمل كاهش ارتعاش يك جسم

Dead Load  

  بار مرده
  . بار استاتيكي كه در اثر وزن خود مصالح تشكيل دهنده پل ايجاد مي شود

Deck  

  )22- 11شكل ( عرشه
اما هنوز هم در  اكثر عرشه هاي پل ها به صورت دال هاي بتن مسلح ساخته مي شوند. قسمت راه در پل ها به همراه شانه ها

به كار بعضي نواحي روستايي از عرشه هاي چوبي استفاده مي شود و در بعضي پل هاي متحرك هم عرشه هاي شبكه اي باز 
  .گرفته مي شود

  

  )ب( )الف(
 پلعرشه22-11شكل

 

Deck Bridge  

 

  )23-11شكل ( پل عرشه اي
  . بستر راه قرار دارندپلي كه در آن اعضاء باربر همه در زير 

Deck Plate Girder  

  )23- 11شكل ( عرشه تيرورقي
. پل با عرشه تير ورقي پلي است كه بار عرشه آن توسط دو يا تعدادي بيشتر شاه تير ساخته شده از تير ورق تحمل مي شود

  .هاي فوالدي با اتصال جوش يا پرچ ساخته مي شوند توسط ورقشكلي هستند كه  Iشاه تيرها معموالً مقاطع 
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  )ب( )الف(
  پل عرشه اي –عرشه تير ورقي  23- 11شكل 

 
 

Deck Truss  

  )24-11شكل ( خرپاي عرشه
  .پلي كه بستر راه آن از زير توسط خرپا مهار شده

  

  )ب( )الف(
 خرپاي عرشه24-11شكل

  
Deck Truss Cantilever Bridge   

  )25-11شكل ( با عرشه خرپاييپل طره اي 
به داخل فضا پيش آمدگي طره سازه اي است كه به صورت افقي . پل طره اي پلي است كه با استفاده از طره ساخته شده است

در پل هاي پياده روي كوچك، طره ها مي توانند از نوع تيرهاي ساده باشند اما در . داشته و تنها در يك انتها مهار شده است
وع عبور وسايل نقليه يا راه آهن طرح شده اند، از خرپاهاي فوالدي يا شاه تيرهاي جعبه اي از نپل هاي طره اي بزرگ كه براي 

لف هم به طرف داخل دهنه امتداد يافته اند به چنانچه دو بازوي طره كه از دو سمت مخا. بتن پيش تنيده استفاده مي شود
يكي از انواع رايج پل هاي طره اي زماني تشكيل مي شود كه بين دو . يكديگر متصل شوند، طره اي ساده تشكيل مي شود

  .از نوع خرپايي كه طرفين آن به بازوهاي طره مهار شده استبازوي طره، دهانه اي معلق قرار داده شود، دهانه اي كه 
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  )ب(  )الف(
  

  )پ(
  پل طره اي با عرشه خرپايي 25- 11شكل 

  

Deflection  

  خيز
  تغييرمكان يك عضو يا سيستم سازه اي تحت بار

Diaphragm  

  ديافراگم
  .بادبندي كه بين تيرها يا شاه تيرهاي اصلي قرار گرفته و به توزيع بارها كمك مي نمايد

Diagonal  

  قطري
  داري از خرپا يا سيستم بادبندعضو سازه اي شيب 

Diversion Channel  

  كانال انحراف
  . مسير فرعي كه جهت انحراف آب از اطراف يك سازه ايجاد مي شود تا عمليات ساختماني را بتوان به انجام رساند

Downstream Face  

  رويه پايين دست
  . سمتي از پل كه در مقابل آب قرار ندارد
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Embankment  

  خاكريز
  پشته خاك داراي وجوه شيب دار

End Post  

  تيرك انتهايي
  دورترين عضو قائم يا زاويه دار يك خرپا

Environmental Impact Statement (EIS)  

 زيست محيطي اثرات بيانيه

  .حمايت مالي دولت فدرالتحت پروژه هاي  ايجاد شده توسطمطالعه جامع اثرات محتمل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي 
Expansion Joint  

  )26-11شكل ( درز انبساط
از آسيب هاي ناشي از  مي تواندحركت اين بخش ها  .مي توانند نسب به هم حركت كنندكه نقطه تالقي بين دو بخش سازه 

درز انبساط را مي توان در روي عرشه به صورت يك اتصال مفصلي يا متحرك . جلوگيري نمايدتغييرات حرارتي يا رطوبت 
  . مشاهده نمود

  

  )ب( )الف(
  درز انبساط 26- 11شكل 

  

E 
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Extrados  

  قوس خارجي
  . سطح خارجي و نمايان قوس

Eye Bar  

  ميلگرد سرپهن
عضو سازه اي ميله اي كه دو سر آن پهن شده و هر سر آن داراي سوراخي مي باشد كه با قراردادن مغزي يا خار  به صورت 

  . مفصلي با اعضاء ديگر متصل مي شود

  

 

 

 

 

 

 

 
Fatigue  

  خستگي
  .ايجاد مي شود يكي از داليل ايجاد آسيب هاي سازه اي كه معموالً در اثر بارگذاري متناوب در طي زمان

Federal Fiscal Year  

  سال مالي
Federal Highway Administration (FHWA)  

  اداره بزرگراه هاي فدرال
دنيا جهت  اداره برنامه هاي بزرگراه هاي تحت حمايت دولت فدارال براي ايجاد بهترين سيستم حمل و نقل در  FHWAوظيفه 

بخشي از وزارت راه اياالت متحده است كه مقر  FHWA. برتري هاي فني مي باشدرفاه حال مردم آمريكا از طريق مديريت و 
  . اصلي آن در شهر واشنگتن قرار داشته و داراي دفاتر نمايندگي متعدد در سراسر آمريكا مي باشد

Fill  

  خاكريز
ايجاد خاكريز يا پر كردن داخل كوله، پايه يا . مي شودكه براي باال آوردن ارتفاع زمين استفاده  يخاك، سنگ يا ديگر مصالح

  .اسپندرل محصور

F 
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Fixed Arch  

  قوس گيردار
  . به صورت گيردار به تكيه گاه هايش متصل شده است  بر خالف قوس مفصليقوسي كه 

Fixed-span Bridge  

  پل دهانه ثابت
  پلي با دهانه غير متحرك 

Floor Beam  

  تير كفي
بر ديگر تيرهاي اصلي، شاه تيرها يا خرپاها قرار داده شده و وظيفه آنها تحمل وزن عرشه پل اعضاء افقي كه به صورت متقاطع 

  .مي باشد
Flutter  

  پرپر زدن
يك نوع ناپايداري ايروديناميكي برانگيخته شده توسط خود جسم كه مي تواند به تدريج دامنه . حركت خود القا هارمونيك

  . نوسان آن افزايش يابد
Flyover  

  پل هوايي، روگذر
  . بستر را از روي بستر راه ديگر در اتفاع باالتر عبور مي نمايد پل هوايي يا روگذر ايجاد مي شودهنگامي كه 

Footing  

  شالوده
المان سازه اي فونداسيون كه در پايين ترين قسمت سازه ياهمان زيرسازه قرار مي گيرد و بار را مستقيماً بر روي خاك، سنگ 

  .خاك دفن شده و قابل مشاهده نيست معموالً در زير. بستر يا شمع ها منتقل مي نمايد
Force  

  نيرو
  .داردهر نوع عملي كه تمايل به حفظ يا تغيير وضعيت يك سازه 

Forms  

  قالب
كه بتن داخل آن ريخته مي شود تا به شكل در نظر گرفته شده نهايي سازه هاي موقت ساخته شده از چوب، فلز يا پالستيك 

  .سخت شود
Formwork  

  قالب بندي
. بادبندها و قيدهامجموع سيستم تكيه گاه هاي نگه دارنده بتن تازه ريخته شده شامل همه قالب ها و عضو هاي باربر و تمام 

  .قالب بندي بايد آنقدر قوي باشد كه وزن و فشار قابل توجه بتن تازه را بدون خم شدن يا شكستن تحمل نمايد
Fracture-Critical  

  بحراني-نامعين، پل شكستپل 
است كه اگر يكي  اين مسئله بدين معني. بحراني پلي است كه فاقد المان هاي سازه اي اضافي مي باشد-شكست باپل نامعين 

اما بدين معني نيست كه پل ذاتا ناپايدار است بلكه . از تكيه گاه هاي اصلي متحمل شكست شود، پل دچار فروريزش خواهد شد
  .فاقد اعضاء زائد در طراحي اش مي باشدتنها 
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Full-Depth Replacement of Concrete Deck  

  جايگزيني تمام قد عرشه بتني
در . قابليت رانندگي روكش بتني آسيب ديده عرشه پل به كار گرفته مي شودتكنيكي كه براي بازيابي يكپارچگي سازه اي و 

اين روش بتن آسيب ديده تا رسيدن به اساس برداشته شده و پس از تعمير اساس، ناحيه حفاري شده با بتن جديد دوباره پر 
برداشتن و با . تعمير روسازي هاي نزديك درزها و ترك ها بسيار موثر استجايگزيني تمام قد مخصوصاً براي . مي شود

  . تا رسيدن به شرايط تقريباً اوليه اش بازسازي نمودتخريب شده مجزا، روسازي را مي توان جايگزين كردن ناحيه 

Functionally Obsolete  

  با عملكرد منسوخپل هاي 
 اين پل ها .استانداردهاي مورد استفاده روز ساخته نشده استمنسوخ و از كار افتاده پلي است كه با پلي كه به لحاظ عملكردي 

پل هايي  عملكردي منسوخبا پل هاي . به طور خودكار در رده پل هاي ناقص سازه اي قرار نمي گيرند و ذاتاً نا ايمن نيستند
يك پل . ق مي شودالب غرياكافي بوده و يا اينكه بعضاً در زير سهستند كه داراي عرض مسير، عرض شانه ها و ارتفاع قائم ن

احداث شده ممكن است براي زندگي بسيار مناسب و راحت باشد اما  1950منسوخ مانند يك خانه است، خانه اي كه در سال 
چنانچه نياز به بهسازي خانه باشد، مالك بايد سعي نمايد سازه با . با آيين نامه هاي سازه اي كنوني تطابق نداشته باشد

  . گردداستانداردهاي روز منطبق 

  

 

 
 

 

 
Gabion  

  )27-11شكل ( گابيون

 . يك جعبه سيمي گالوانيزه كه با سنگ پر شده و براي ساخت كوله يا ديوار حائل به كار گرفته مي شود

Girder  

  شاه تير
زماني كه از ورق شاه تير همان تير بزرگتر است مخصوصا . عضو سازه اي افقي كه بارهاي قائم را توسط خمش تحمل مي نمايد

  .اين ورق ها مموالً به هم پرچ يا جوش مي شوند. هاي فلزي متعدد ساخته شده

  

G 
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  )ب( )الف(
 گابيون27-11شكل

 

Girder Bridge  

  پل شاه تيري
چنانچه چند تخته الوار را در عرض يك دره يا رودخانه قراردهيم پل . پل شاه تيري شايد رايج ترين و ساده ترين نوع پل باشد

شكل و مقاطع  Iدر پل هاي تيري امروزي رايج ترين تيرهاي مورد استفاده تيرهاي . تيري در ساده ترين شكل آن ساخته ايم
اما ايراد اين مقاطع اين است . بسيار ساده بوده و در اكثر مواقع عملكرد خوبي دارد Iع طراحي و اجراي مقاط .جعبه اي هستند

اين مقاطع پايداري بيشتري داشته و در . در اين مواقع از مقاطع جعبه اي استفاده مي شود. كه در مقابل پيچش ضعيف هستند
. آل براي پل هايي هستند كه داراي انحنا مي باشندمقابل پيچش مقاوم ترند بدين جهت شاه تيرهاي جعبه اي انتخابي ايده 

اما طراحي و ساخت مقاطع . مقاطع جعبه اي همچنين مقاومت خمشي بهتري داشته و در دهانه هاي بلند تر مناسب ترند
  .جعبه اي دشوارتر است

Gross Vehicle Weight (GVW)  

  وزن ناخالص وسيله نقلي
  .عبوري از يك پل مي باشدوسايل نقليه بيان كننده حداكثر بار پيوسته . وزن كل وسيله نقليه و بار آن

Gusset Plate  

  )28-11شكل ( صفحه اتصال، صفحه لچكي، صفحه لقمه
  .صفحه اي فلزي كه اعضاء سازه اي متعدد يك خرپا را به هم متصل مي نمايد

  

  )ب(  )الف(
 لچكيصفحه28-11شكل



 

31 

 عمراننمهندسيشگفتي هاي مهندسي، انگليسي فني براي

www.AMS.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanger  

  آويز
  .عضوي كششي كه وظيفه آن معلق نگه داشتن عضو متصل به آن است

Haunch  

  )29-11شكل ( ماهيچه
  . بخش بزرگ و پهن شده تير در انتها كه منجر به افزايش مقاومت آن مي شود

  

)ب( )الف(   
ماهيچه29-11شكل  

 

Haunched Girder Bridge  

  )30-11شكل ( شاه تير ماهيچه دار
  . نماي زيباتر پل مي شودماهيچه باعث كاهش ارتفاع وسط دهانه و 

Headwall  

  )31-11شكل ( ديوار هادي
از ديوار هادي در محل . ديوار هادي براي نگه داشتن خاك كناره ها و روي كوله و جلوگيري از فرسايش كوله استفاده مي شود

اين ديوارها از شسته شدن خاك اطراف مجراي آبگذر در اثر جريان . آبگذر زير پل استفاده مي شودخروجي زهكش و مجراي 
  .هاي سيالبي جلوگيري مي نمايند

H 



 

32 

 فرهنگ اصطالحات مهندسي پل

www.AMS.ir 
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)ب( )الف(   
پل شاه تيري ماهيچه دار 30- 11شكل   

   
  

)ب( )الف(   
ديوار هادي31-11شكل  

 
Hinged Arch  

  قوس مفصلي
قوس سه مفصلي هم داراي مفصل سومي در . قوس دو مفصلي قوسي است كه در دو انتها داراي تكيه گاه هاي مفصلي مي باشد

  . با قوس گيردار مقايسه شود. تاج قوس در نزديكي وسط دهانه مي باشد

Humpback  

  قوز، كوهان 
 . توصيفي براي نماي جانبي پلهايي كه داراي خاكريز ورودي با شيب نسبتاً تندي هستند كه به عرشه پل ختم مي شود
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Impost  

  )31-11شكل (قوس  يا تيرك تكيه گاه بلوك تحتاني
  . به عناصر باربر قائم استوزن قائم انتقال  و نقش آنقرار داده مي شود  ديواردر باالي ستون يا سطحي كه بلوك يا 

Intrados  

 )32-11شكل ( داخلي يك قوس ، سطحقوس داخلي، زيرطاق

  

1. Keystone 
2. Voussoir 
3. Extrados 
4. Impost 
5. Intrados 
6. Rise 
7. Clear Span 
8. Abutment 

 

  اجزاء تشكيل دهنده قوس: 32- 11شكل 
 
 
 
 

I 
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Jersey Barrier  

  )33-11شكل ( ترافيك جداكننده حائلبلوك 
اين بلوك ها براي هدايت جريان ترافيك از . آن در باال كاهش مي يابد پهن تر بوده و عرضديوار مسلح بتني كوتاه كه در قاعده 

   .و جلوگيري از ورود به يك محدوده يا جلوگيري از خروج از يك مسير استفاده مي شود

 

 

)ب( )الف(   
حائل جداكننده ترافيكبلوك  33- 11شكل   

 

Joint  

  مفصل
مفصل غلتكي اجازه حركت بخش هاي مجاور را به . ابزاري كه دو يا چند قسمت مجاور يك سازه را به يكديگر متصل مي نمايد

بخش هاي متصل به يكديگر جلوگيري مي مفصل صلب از حركت يا چرخش . صورت كنترل شده نسبت به يكديگر مي دهد
 . نمايد

  

 

 

 

 

 

J 

K 



w

 

www.AMS.

Keyston

 

Knee Br

ويي اغلب 

 
 
 

.ir 

ne 

  . ي نمايد

race 

مهاربندهاي زانو 

ل خود حفظ مي

.يري مي نمايد

 

طرفين را در محل

رطاق

 

مت خارج جلوگي

35 

 عمرانن

 و سنگ هاي ط

سنگ سر 34- 11

مانش تير به سم

 
 

 

L 

نمهندسيراي

 قرار داده شده

1شكل   

ل نموده و از كما
  . د

 

گليسي فني بر

3(  
ر تاج يك قوس

تير اصلي متصل
ساخته مي شوند

ي مهندسي، انگ

34-11شكل ( ق
ي شكلي كه در

 

  ويي
كه عرشه را به ت
ز ورق و نبشي س

شگفتي هاي

سنگ سرطاق
سنگ گوه اي

زانو بندمهار
بندي كمهار 

با استفاده از
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Lag  

  )35-11شكل ( .متصل كننده خرپاها و يال هاي قالب بندي نگهدارنده قوس يا طاققطعات عرضي 

  

  اجزاء تشكيل دهنده قالب هاي نگهدارنده قوس ها 35- 11شكل 

Lateral Bracing  

  بادبندي جانبي
  .اعضايي كه براي مهار يك سازه با استفاده از اتصاالت قطري به كار گرفته مي شوند

Lattice   

  )36-11شكل ( شبكه منظم
قطعات كوچك با آرايشي شبكه اي، كه بعضي مواقع به عنوان عناصر تزئيني و يا ايجاد يك خرپا عمدتاً با مجموعه اي از 

  . استفاده از اعضاي قطري به كار گرفته مي شود

  

)ب( )الف(   
شبكه منظم اعضاء به كار رفته در خرپاي شبكه اي 36- 11شكل   

Letting Date  
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  بازگشاييتاريخ 
  . تاريخي كه اسناد مناقصه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه بازگشايي مي شود

Lift Span  

  كوليسباپل  بازوي دهانه
  . وسايل حمل و نقل آبي را مي دهدكه پس از باز شدن اجازه عبور  باسكوليبخشي از دهانه پل 

Live Load  

  باز زنده
  وزن وسايل نقليه، باد، آب و يا زلزله

Load  

  بار
بارهايي كه در اثر باد، زلزله و نيروي گرانش ايجاد مي شوند بر نحوه توزيع وزن در سازه تاثير توزيع وزن در داخل يك سازه، 

  . مي گذارد

Load Posted  

 بار محدودپل با 

ملي بازرسي پل، در صورتي كه مطابق با استانداردهاي . هر پل يا سازه اي كه محدود به بارهايي كمتر از بار مجاز شده باشد
 . خواهد شد آنخود را تحمل نمايد، اقدام به محدود كردن بارهاي وارده به  تشخيص داده شود كه پلي قادر نيست بارهاي مجاز

 Lower Chord  

  يال تحتاني
 افقي تحتاني خرپاعضو 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Main Beam  

  تير اصلي
  . تيري كه بارهاي دهانه را تحمل و مستقيماً به ستون يا ديوار انتقال مي دهد

  

M 
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Main Span  

  دهانه اصلي
پل ها معموالً بر حسب . قرار گرفته است )تكيه گاه ها( اصلي بلندترين دهانه در پل هاي چند دهانه كه بين پايه ها و برج هاي

  . اين طول شامل طول كل پل يا ورودي هاي آن نمي شود. طول بلندترين دهانه اصلي با يكديگر مقايسه مي شوند

Member  

  عضو
هر يك از اعضاء منفرد پل به طور مثال نبشي، ورق يا اعضاء ساخته شده كه در نهايت عضوي يكپارچه از يك قاب يا سازه 

  . خواهند شد

Movable Bridge  

  )37-11شكل ( پل متحرك
پل با چرخش افقي، پلي است كه عرشه آن حول يك . پلي كه در آن عرشه حركت مي كند تا مسير حركت كشتي ها باز شود

پل باسكولي پلي است كه ) 10شكل (پل آسانسوري پلي است كه عرشه آن به باال و پايين حركت مي كند . محور مي چرخد
  . به باال باز مي شودعرشه آن با استفاده از وزنه هاي متعادل كننده 

  

)ب( )الف(   
 پل متحرك 37- 11شكل 

 

 

 

 

 

 

N 
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National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA)  

  1969محيط زيست  مصوب ملي قانون خط مشي 
 )شامل پروژه هاي حمل و نقلي(پروژه هايي كه نيازمند بودجه فدرال يا هرگونه مصوبه فدرال است در قانوني كه به موجب آن 

 . قبل از اتخاذ تصميم بايد گزينه هاي مختلف در رابطه با تاثير پروژه بر محيط زيست مورد بررسي قرار گيرد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obligation Authority  

  اعتبار التزامي
استفاده از اعتبار التزامي بر . بودجه تخصيصي فدرال كه در يك سال مالي مي تواند التزام آور يا مجاز باشدحداكثر ميزان 

  .  تخصيص يا تقسيم بودجه فدرالي كه يك ايالت دريافت مي نمايد تاثيري ندارد و تنها كنترل كننده ميزان پرداخت ها مي باشد

Open Spandrell Deck Arch  

 )38-11شكل ( گذر و اسپندرل بازقوس با عرشه رو

پل قوسي بر مبناي يك ايده باستاني ساده ساخته مي شود، عبور از روي يك دهانه يا بازشو با استفاده از عضو سازه اي منحني 
پل هاي قوسي اوليه با . قوس بارهاي دريافت شده از عرشه را به تكيه گاه ها و كوله هاي طرفين دهانه انتقال مي دهد. شكل

پل هاي قوسي كوتاه . استفاده از بلوك هاي سنگي به صورت گوه اي شكل ساخته و به شكل قوس شكل داده مي شدند
شوند در حاليكه پل هاي قوسي با دهانه بلندتر با استفاده از فوالد  امروزي معموالً با استفاده از چوب و يا بتن ساخته مي

از آنجايي كه قوس به تكيه گاه مياني نياز ندارد، از آن مي توان براي پل زدن بر روي دهانه هاي باز بلند . ساخته مي شوند
طرفين انتقال مي دهد ا به سمت پايين و قوس نيرو ر. عرشه پل قرار گيردباالتر يا پايين تر از قوس مي تواند . استفاده نمود

از آنجاييكه كوله ها هم نيروهاي قائم و هم نيروهاي افقي را انتقال مي دهند، . بنابراين كوله ها بايد به اندازه كافي مقاوم باشند
  . از پل هاي قوسي تنها زماني مي توان استفاده كرد كه زمين يا پي سخت و يكپارچه موجود باشد

از بخشي از قوس كه باالتر البته عرشه توسط كابل هاي آويز . ساختسي را مي توان با عرشه روگذر يا عرشه معلق پل هاي قو
پل (روي قوس تا زير عرشه مي تواند بسته فضاي بين  در پل هاي قوسي با عرشه روگذر،. از عرشه قرار دارد آويخته مي شود

  .)پل قوسي با عرشه روگذر و اسپندرل باز(همراه عناصر باربر قائم باشد  يا باز به) قوسي با عرشه روگذر و اسپندرل بسته

O 
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)ب( )الف(   
 با عرشه روگذر و اسپندرل باز يقوسپل  38- 11شكل 

 

Oscillation  

  ، ارتعاشنوسان
ارتعاش اين . باشدمثالي از اين حركت نوساني، يك رشته تار گيتار مي . بين دو حد نهاييحركت متناوب به سمت عقب و جلو 

توصيف ) فاز(و زمان ) بسامد(، آهنگ نوسان )دامنه(ارتعاش توسط بزرگي . تار به سمت جلو و عقب يك نوع نوسان مي باشد
اگر در بخشي از پل . نوسان در نتيجه انرژي جمع آوري و ذخيره شده توسط پل ايجاد مي شوددر يك پل معلق . مي شود

  . شود، احتمال شكست آن قسمت وجود خواهد داشتانرژي بيش از توان پل ذخيره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parabola  

  )39-11شكل ( سهمي
اين شكل در صورتي كه به . و نقطه كانون هستندمنحني كه نقاط روي آن داراي فاصله يكسان نسبت به خط هادي نوعي 

در طول آن تحمل مي  را به طور يكسانصورت برعكس به عنوان قوس استفاده شود، سازه اي ايجاد مي شود كه بارهاي قائم 
  . نمايد

P 
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)ب( )الف(   
پل قوسي سهمي شكل) ب(نحوه ترسيم سهمي ) الف( سهمي 39- 11شكل   

  
Parapet  

  جان پناه
  . ديوار كوتاهي كه در اطراف لبه عرشه پل ايجاد مي شود تا از وسايل نقليه و پياده رو ها در برابر سقوط محافظت نمايد

Pier  

  )40-11شكل ( ، پايهتكيه گاه مياني
. تحمل مي نمايد حد فاصل بين تكيه گاه هاي طرفين يا همان كوله هاسازه قائمي كه انتهاي يك پل چند دهانه اي را در 

 . ستون و شمع را هم ببينيد

  

)ب( )الف(   
پايه هاي مياني پل  40- 11شكل   

 

Pile  

  شمع
  . ستون بلندي كه در داخل زمين قرار داده مي شود و بخشي از فونداسيون يا زيرسازه را تشكيل مي دهد

  
  



 

42 

 فرهنگ اصطالحات مهندسي پل

www.AMS.ir 

شايستن تيلمداعب  

Pile Bent  

  )41-11شكل( پايه شمعي
  . رديفي از شمع هاي كوبشي يا درجا كه روي آن سرشمع تيري قرار داده شده تا در موقعيت صحيح حفظ شوند

  

)ب( )الف(   
پايه شمعي 41- 11شكل   

 

Pile Driver  

  شمع كوب
فرو مي رود تا ماشيني كه به طور متناوب وزنه سنگيني را از ارتفاع رها كرده و وزنه پس از برخورد با سرشمع به داخل زمين 

  . و ديگر نتواند فرو رود جاييكه به خاك يا سنگ سختي برخورد نموده

Pile-Supported Bridge  

  پل مستقر بر شمع
سازه مستقر بر شمع مي تواند داراي هر ميزان طول و . سازه اي كه بر روي شمع هايي در فواصل مشخص مستقر شده است

  . تقريباً هر ارتفاعي باشد

Pin  

  ميله مغزي، خار مغزي، لوال
تصال تسمه هاي سرپهن اهمانند . ميله اي استوانه اي كه براي اتصال اعضاء مختلف يك خرپا به يكديگر استفاده مي شود

  توسط ميله مغزي

Pony Truss  

  يا كوتوله خرپاي كوتاه
ن مهاربندي عرضي بين خرپاهاي ابودن امك خرپايي كه جريان ترافيك از نزديكي يال هاي باال عبور مي كند و به خاطر كوتاه

  )با خرپاي عرشه اي و خرپاي ميان گذر مقايسه شود. (طرفين وجود ندارد

Portal  

  دروازه
  .همچنين قسمت ورودي يك پل. فضاي باز در طرفين يك خرپاي ميان گذر كه نقش ورودي را دارد
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Post  

  تيرك
 .يال تحتاني آن استيكي از اعضاء فشاري قائم خرپا كه عمود بر 

Pre-Cast Girder  

  شاه تير پيش ساخته
ر خارج از محوطه پروژه توسط بتن، فوالد مسلح كننده و كابل هاي پس تنيده ساخته شده و به محل كارگاه شاه تيرهايي كه د

  . توسط كاميون انتقال داده مي شوند

Project Number  

  شماره پروژه
، طبقه بندي )پيشوند(شامل منباء بودجه .تمام پروژه هاي فدرال، ايالتي و محلي اختصاص داده مي شود به شماره خاصي كه

  . عملكردي، يك شماره ترتيبي و بعضي مواقع يك پسوند

Public Hearing  

  استماع مردمي
  . جلسه اي كه با هدف دريافت نظرات مردمي در رابطه پروژه هاي مشخص برگزار مي شود

Pylon  

  تيرك، دكل
  . سازه قائم نمادين كه ورودي يك پل را شكل مي دهد يا به صورت يك دروازه عمل مي نمايد

  

 

 

 

 

 

 

 

Railing  

  نرده، ريل
  .سازه اي حصار مانند كه در لبه هاي راه يا بخش پياده روي پل تعبيه مي شود تا از عابرين و وسايل نقليه محافظت نمايد

Range of Stress  

  دامنه تنش
  تفاضل جبري بين حداقل و حداكثر تنش در يك عضو

R 
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شايستن تيلمداعب  

Reaction  

  واكنش، عكس العمل
  اري شدهذمقاومت يك تكيه گاه در برابر فشار عضو بارگ

Redundancy  

  زائد
 .كه تعداد المان هاي سازه اي بيش از تعداد مورد نياز براي تامين پايداري سازه اي مي باشد وضعيتي

Redundant Member  

  عضو زائد
. سازه بدون اعضاء زائد پايدار خواهد بود. عضوي در پل كه آن را از ديدگاه تحليل سازه اي تبديل به سازه اي نامعين مي نمايد

  .وظيفه اين اعضاء كاهش تنش در اعضاء اصلي سازه معين مي باشد
Reinforced Concrete  

  بتن مسلح
  .فوالدي در آن قرار داده مي شود تا مقاومت آن در برابر كشش افزايش يابد بتني كه ميلگردهاي فوالدي يا شبكه

Reinforcement  

  مسلح كننده
همانند ميلگردهاي داخل بتن يا صفحهات اتصال در محل . المان هاي افزايش دهنده ظرفيت باربري به يك عضو سازه اي

  .تقاطع اعضاء متعدد يك خرپا

Resonance  

  تشديد، همنوايي
  . به صورت همگام و در فركانس يكسان به يك نيروي خارجي واكنش نشان مي دهدارتعاش عادي يك شي زماني كه 

Retractile Draw Bridge  

  پل كشويي
  . پلي كه روسازه آن به صورت افقي، طولي يا قطري از حالت بسته به باز تغيير وضعيت مي دهد

Revet  

  سنگچيني
  خاكريز با استفاده از سنگفرآيند پوشاندن سطح 

Revetment  

  سنگچين
  پوششي از مصالح بنايي يا سنگ براي محافظت از يك خاكريز در برابر فرسايش

Rib  

  بند
  اعضاء قوسي كه عمود بر طول يك پل قرار دارد، مخصوصاً در پل هاي قوسي فلزيهريك از 

Rigger  

  بازرسي پل را نصب مي نمايدشخصي كه داربست ها يا ديگر ابزار الزم جهت 
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Rigid  

  صلب
 قابليت مقاومت در برابر تغيير شكل هنگام قرار گرفتن در معرض بارگذاري

Rigidity  

  صلبيت
  معيار اندازه گيري قابليت سازه براي مقاومت در برابر تغيير شكل در هنگام قرار گرفتن در معرض بارگذاري

Rigid Frame  

  قاب صلب
  در آن اعضا بدون اتصال مفصلي به يكديگر متصل شده اند قاب سازه اي كه

Rigid Frame Bridge  

  پل با قاب صلب
بر خالف پل . به صورت يك واحد منفرد به يكديگر متصل شده اندنوعي پل شاه تيري كه در آن پايه ها و شاه تيرهاي عرشه 

هاي شاه تيري متعارف كه عرشه در آن ها با استفاده از ياتاقان ها بر روي پايه ها قرار مي گيرد، در پل هاي قاب صلب عرشه و 
  . پايه به صورت يكپارچه عمل مي نمايند

Rigid Frame Pier  

  پايه قاب صلب
 . پايه اي داراي حداقل دو ستون و يك تير در باالي آنها كه به صورت يكپارچه ساخته شده تا همانند يك قاب عمل نمايد

Rip Rap  

  ريپ رپ
رودخانه و بستر جريان و گابيون، سنگ، بلوك هاي بتني يا ديگر پوشش هايي كه براي محافظت از نهشته هاي طبيعي 

سواحل، درياچه ها، سواحل جزر و مدي يا ديگر سواحل در برابر فرسايش و آبشستگي در برابر جريان آب، موج يا ديگر حركات 
  . به كار مي رود

Rivet  

  پرچ
يك سر اين اتصال به صورت قارچي بوده و پس از داغ . فاده ميشداست 1970بست اتصال فلزي كه در ساخت و سازهاي قبل از 

شدن در داخل سوراخ از قبل آماده شده قرار داده مي شود و سپس سر ديگر آن كه به همان شكل قارچي مي باشد بر روي 
  . اتصال داغ قرار داده شده و چكش كاري مي شود و بدين ترتيب اعضاء مجاور به يكديگر متصل مي شوند

Riveted Connection  

  اتصال پرچي
  . اتصال هاي پرچي باعث افزايش مقاومت سازه پل مي شود. اتصال صلب اعضاء پل فلزي كه با پرچ به انجام رسيده است

Riveted Joint  

  مفصل پرچي 
  . اتصالي كه در آن اعضاء اتصال توسط پرچ به يكديگر متصل شده اند
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شايستن تيلمداعب  

Rocker Bearing  

  ايشاسي گهواره 
  .حركت گهواره اي اجازه تغيير شكل هاي ناشي از انبساط و انقباض را به روسازه پل مي دهدكه با  پل يك نوع تكيه گاه

Rocker Bent  

 پايه گهواره اي

  .اجازه حركت طولي در اثر تغييرات حرارت و بارهاي اعمالي را مي دهدپايه اي مفصلي در يك يا هر دو انتها كه 

Roller  

  غلتك
  .استوانه اي فوالدي كه اجازه حركت طولي را به روسازه پل مي دهد

Roller Bearing  

  تكيه گاه غلتكي
 . يك غلتك منفرد يا دسته اي از غلتك ها كه طوري آرايش يافته اند كه اجازه جابجايي طولي به سازه پل مي دهد

Roller Nest  

  آشيانه غلتكي
تغييرشكل هاي غلتك هايي كه به صورت گروهي در زير انتهاي خرپاي پل يا شاه تير قرارداده مي شود تا اجازه  مجموعه اي از

  .انبساطي يا انقباضي را بدهد

Rolling Lift Bridge  

  پل باسكولي غلتكي
  .ته مي شودكه دهانه آن بر روي شاه تيرهاي زيرين به صورت غلتكي حركت كرده و باز و بسپلي از نوع باسكولي 

 

 

 

 

 

 
Segmental Arch  

  )42-11شكل ( بند بند ، قوسمنقطعقوس قوس ناقص، 
  . طوق قوس كمتر از يك نيم دايره استكه در آن كم عمق  قوسي

 

S 
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   قوس ناقص 42- 11شكل 

Shaft  

  محور، ميل لنگ
  .تكيه گاه انتهايي بار را منتقل مي نمايدي قائم و باربر كه همانند يك ميلگ لنگ با استفاده از اصطكاك و سازه ا

Shear  

  برش
  .نيرويي كه باعث مي شود بخشي از مصالح نسبت به بخش ديگر در راستاي خالف يكديگر لغزش نمايد

Shoefly  

  پل موقت
  استفاده قرار مي گيردپلي موقت كه تا زمان احداث پل اصلي مورد 

Silt  

 سيلت، الي

  ميلي متر 002/0ميلي متر تا  075/0ذرات رسوب با اندازه اي بين 
Simple Span  

  دهانه ساده
در اين سازه دهانه از يك تكيه گاه قائم، كوله يا پايه مياني بدون . طول موثر برابر طول دهانه مي باشددر آن دهانه اي كه 

  . واسطه يا تكيه گاه مياني ديگري يا ايجاد طره به تكيه گاه ديگر متصل مي شود

Skew  

 اريب

  . هنگامي كه روسازه عمود بر زيرسازه نباشد زاويه اي اريب ايجاد مي شود

Span  

  دهانه
دهانه خالص حد فاصل سطوح داخلي تكيه گاه ها مي باشد ولي دهانه موثر فاصله بين . فضاي افقي بين دو تكيه گاه يك سازه

  مراكز دو تكيه گاه
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شايستن تيلمداعب  

Spandrell  

  )43- 11شكل ( اسپندرل
استفاده مي شود ولي در در اسپندرل بسته از مصالح پركننده . ناحيه تقريباً مثلثي بين باالي قوس و زير عرشه افقي پل

  .اسپندرل باز بارها توسط ديوارها يا ستون هاي داخلي بار را به قوس منتقل مي نمايند

  

  )ب( )الف(
  اسپندرل بسته) ب(اسپندرل باز ) الف(اسپندرل  43- 11شكل 

  
Specifications  

  مشخصات
معموالً توسط مهندسين و يا معمارها . را توصيف مي كنداحداث اسنادي كه مالزمات اجرايي و ويژگي هاي مصالح پل در دست 

  .در فاز طراحي مورد استفاده قرار مي گيرد
Splice Plate  

  ورق وصله
  .معموالً با استفاده از پرچ يا پيچ. ورقي كه دو شاه تير را به هم وصل مي نمايد

Springer  

  )44-11شكل ( بلوك نشيمن
  .كه بر روي تيرك تكيه گاه قوس قرار مي گيرد قوسبلوك تشكيل دهنده  پايين ترين

  

  بلوك نشيمن 44- 11شكل 
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Smith Truss  

  خرپاي اسميت
  ابداع و ثبت شد روبرت اسميتتوسط  1869و  1867نوعي خرپا كه در بين سال هاي 

Stanchion  

  پايه
معمالً پايه هاي ضعيف تر با فواصل نزديك در حد فاصل اين پايه ها . يكي از تيرك هاي قائم نگه دارنده ريل هاي طرفين پل

  .تر به يكديگر اجرا مي شد كه ستونك نرده نام دارد
Stay  

  مهار
  . مهاري قطري كه براي به حداقل رساندن جابجايي سازه اي استفاده مي شود

Stiff  

  سفت
  قابليتي كه در برابر تغيير شكل مقاومت مي نمايد

Stiffener  

 سخت كننده

 .تيرورق ها كه براي تامين سختي به جان تير متصل مي شود فوالدي سازه اي دراشكال 

Stringer  

  )45- 11شكل ( تيرچه طولي، تير فرعي
  .تيري در راستاي طول دهانه كه بار عرشه را تحمل مي نمايد

 

 تيرچه طولي 45- 11شكل 
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شايستن تيلمداعب  

Structurally Deficient and Sufficiency Rating  

  كفايت يك پلدرجه نقص يا 
نتايج بازرسي وضعيت سازه اي پل، حجم ترافيك، : مي باشدكه در برگيرنده عوامل ذيل  است درجه نقص يا كفايت پل عددي

اين درجه بندي نشاني از  .تعداد باندها، عرض جاده، عوارض گمركي و ميزان اهميت پل براي امنيت ملي و استفاده عمومي
عدد درجه بندي بر حسب فرمول ارائه شده وسط . در وضعيت سرويس دهي مي باشد ميزان كفايت پل جهت باقي ماندن

درصد وضعيت سرويس  30درصد وضعيت سازه اي پل،  55در اين درجه بندي . وزارت بزرگ راه هاي فدرال محاسبه مي شود
تا  0جه بندي عددي بين اين در .درصد ميزان ضرورت آن براي استفاده عمومي لحاظ شده است 15دهي و سالخوردگي پل و 

درجه  .بوده و مطابق اين عدد مي توان پل موجود را با پل جديدي كه مطابق استانداردهاي روز طراحي شده مقايسه نمود 100
. مقياسي از وضعيت پل بوده و براي تعيين ميزان واجد شرايط بودن پل براي دريافت بودجه فدرال به كار مي رودكفايت پل 

در اثر گذر زمان دچار خرابي و سالخوردگي مي شوند و بدين ترتيب عناصر باربر آن ممكن كه احداث مي شوند تمام پل هايي 
بدين معني قرار گيرد  "سازه اي معيوب"اما اگر پل به لحاظ كفايت در وضعيت . است در وضعيت سازه اي نامناسب قرار بگيرد

درجه بندي معيوب قرار گيرد چنانچه در وضعيت بهره برداري قرار  پلي كه به لحاظ سازه اي در. نيست كه غير ايمن باشد
داشته باشد معموالً نياز به تعمير و نگهداري قابل توجهي دارد و معموالً محدوديت هايي به لحاظ وزن وسايل نقليه عبوري به 

  . آن اعمال مي شود
  :ياز استبراي واجد شرايط بودن جهت دريافت كمك هاي فدرال، شرايط زير مورد ن

 داشته و يا داراي عملكرد سازه اي معيوب باشد 50پل بايد درجه بندي كفايت كمتر از : جايگزيني.  
 داشته و در طي ده سال گذشته هيچ گونه كمك فدرالي دريافت نكرده  80پل بايد درجه بندي كفايت كمتر از : تعمير

  .باشد

Strut  

  پشتبند، دستك 
 يك عضو فشاري

Substructure  

  زيرسازه
  :بخش هاي اصلي زيرسازه عبارتند از. زيرسازه پل شامل تمام بخش هايي است كه بار روسازه را تحمل مي نمايد

 كوله ها يا پايه هاي كناري 

 پايه هاي مياني 

 شالوده ها 

 شمع ها  
Superstructure  

  روسازه
مي شود كه بار زنده مستقيما بر روي آن وارد مي شود و باالتر از تراز پايه ها و كوله پل بخشي از پل در پل ها روسازه شامل 

  :روسازه شامل موارد زير مي شود. قرار مي گيرد
 عرشه پل 

 اعضاء سازه اي 

 جان پناه، ريل ها، پياده رو، روشنايي ها و زهكش ها 
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Suspension  

  تعليق
  مناقصات براي يك دوره زماني مشخصجلوگيري از شركت شخص حقيق يا حقوقي در 

Suspended Span  

  دهانه معلق
  .اغلب با اتصال مفصلي مهار شدهتير ساده اي كه توسط كنسول هاي دهانه هاي طرفين 

  

  پل آكاشي كايكيو در ژاپن بلندترين پل معلق دنيا موضوع فصل دوم كتاب مي باشد )الف(
  

  )پ( )ب(
 پل معلق46-11شكل
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Suspenders  

  آويز
در پل هاي قوسي عرشه توسط اين . اعضاء كششي كه در پل هاي معلق عرشه پل توسط آن از كابل اصلي آويخته مي شود

  .اعضاء كششي به قوس متصل مي شود

Suspension Bridge  

 )46-11شكل ( پل معلق

متر را پوشش دهند كه طوالني ترين فاصله اي قابل پوشش در بين تمام پل  2000تا  60اين پل ها مي توانند دهانه هاي بين  
كابل هايي كه از يك سمت تا سمت . در پل هاي معلق، بستر راه از كابل هاي اصلي آويزان شده و معلق مي شود. ها مي باشد

برج ها كابل هاي اصلي را قادر مي . ا با عبور از برج ها به لنگرگاه هاي طرفين مهار مي شونداين پل ه. ديگر پل امتداد يافته اند
لنگرگاه هاي طرفين منتقل مي  به قسمت اعظم وزن پل توسط كابل ها تحمل و. سازند كه فواصل طوالني تري را پوشش دهند

در داخل لنگرگاه ها، كابل ها در يك سطح . م هستنداين لنگرگاه ها يا همان سنگ سخت محل و يا بلوك هاي بتني عظي. شود
 بزرگ پراكنده مي شوند تا بار را يكنواخت توزيع نموده و از رها شدن آن جلوگيري شود

Swing Bridge  

  )47-11شكل ( پل با چرخش افقي، پل گردان
  . پلي با عرشه متحرك كه به طور افقي با چرخش حول يك محور قائم باز مي شود

  

  )ب( )الف(
  پل با چرخش افقي47-11كلش

  

 
 

 

 

 
 
 

 

T 
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Tension   

  كشش
  . باعث افزايش طول يك مصالح مي شودنيرويي كه 

Tension Member  

  عضو كششي
  هر يك از اعضاء يك خرپا كه در معرض نيروي كششي يا افزايش طول قرار دارد

thread and nut  

  )48-11شكل ( رزوه و مهره

    

و رزوه درشت ) سمت راست(پيچ با رزوه ريز  مولفه هاي پيچ و مهره رزوه شده
  )سمت چپ(

مهره با رزوه 
  داخلي

  رزوه و مهره 48- 11شكل 
  

Through arch bridge  

  )49-11شكل ( پل قوسي ميان گذر
اما تاج قوس باالتر از عرشه قرار دارد يا به عبارتي عرشه از ميان قوس عبور قاعده قوس پايين تر از عرشه قرار گرفته  كه پلي

 . كابل يا تيرهاي تحت كشش بخش مياني عرشه را معلق نگه مي دارند. مي نمايد

  

  )ب( )الف(
  پل قوسي ميان گذر49-11شكل
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Through Truss  

  خرپاي ميان گذر
خرپايي كه جريان ترافيك از ميان آن عبور مي كند در حالي كه يال هاي باال و پايين خرپاهاي طرفين توسط مهاربندي هاي 

  . عرضي به يكديگر مهار شده است
Tie  

  كش، تنگ، كالف، مهار، شناژ، ميل مهار
  مهار كششي خرپا

Tied Arch  

  )50- 11شكل ( مهار شده با كشقوس 
  .كششي دو انتهاي آن را به يكديگر متصل نموده استقوسي كه عضوي 

  

  قوس مهار شده با كش 50- 11شكل 

Timber Freespan  

  )51-11شكل ( پل دهانه آزاد چوبي
پل دهانه آزاد چوبي معموالً بر روي نهار يا ديگر . را پوشش دهندمتر  8دهانه هاي تا پل هاي دهانه آزاد چوبي مي توانند 

  . عوارض كوچك استفاده مي شود

  

  )ب( )الف(
  پل دهنه آزاد چوبي51-11شكل
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Torsion  

  پيچش
  عملي كه باعث پيچش يك مصالح مي شود

Tower  

  برج
  . پايه اي بسيار بلند كه كابل هاي يك پل معلق به آن مهار شده اند

Trestle  

 )52- 11شكل ( ترستلپل 

اين پل متشكل از يك سري دهانه هاي كوتاه . نوع خاصي از پل ها كه در گذشته با استفاده از چوب و الوار ساخته مي شد
در قرن نوزدهم اين پل ها عمدتا . انتقال داده مي شود) Bentرجوع شود به (بار آنها بر روي قاب هايي به نام خرك است كه 

  . با استفاده از الوار و چدن ساخته ميشد اما بعدها استفاده از فوالد در ساخت اين پل ها رونق يافت

  

  )ب( )الف(
  

  )ت( )پ(
 پل ترستل52-11شكل

  
Truss  

  )53- 11شكل ( خرپا
واحد مثلثي متشكل از اعضاء مستفيم تشكيل شده است و انتهاي آنها در مفاصلي كه گره  5خرپا سازه اي است كه از حداقل 

فرض مي شود كه نيروها و عكس العمل هاي خارجي تنها در اين گره ها وارد شده و . ناميده مي شود به يكديگر متصل شده اند
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خرپاي صفحه اي . هستند) به طور كلي محوري(باعث ايجاد نيروهايي در اعضاء خرپا مي شود كه يا كششي و يا فشاري 
در حاليكه در خرپاي فضايي اعضا و گره ها در . خرپايي است كه تمام اعضاء و گره ها در داخل يك صفحه دو بعدي قرار دارند

  . فضاي سه بعدي قرار دارند
  

  خرپا 53- 11شكل 
Trussed Arch  

  )54-11شكل ( قوس خرپايي
در يك پيكربندي عرشه اي، ترافيك از روي سازه اصلي  .پل قوسي فلزي كه با استفاده از يك خرپايي منحني ساخته شده است

يكديگر  عبور مي نمايد، در پيكربندي كوتوله يا پوني ترافيك از بين روسازه هاي موازي خرپا كه در باال به صورت عرضي به
كه در باال و پايين به صورت ) معموالً خرپا(مهار نشده اند عبور مي نمايد، در يك پيكربندي ميانگذر، ترافيك از ميان روسازه 

  .عرضي مهار شده اند عبور مي نمايد
  

  قوس خرپايي 54- 11شكل 
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Two-Hinged Arch and Three-Hinged Arches  

  )55- 11شكل ( قوس هاي دو مفصلي و سه مفصلي
برابر بر خالف شاه تيرها و خرپاها، هر دو انتهاي قوس در . قوس ها به خاطر هندسه منحني مقاومت بااليي دربرابر خمش دارند

بنابراين هنگامي كه باري بر روي پل . )يعني حركت افقي در تكيه گاه مفصلي مجاز نيست(جابجايي افقي مهار شده است 
نيروهاي افقي در تكيه گاه مفصلي ايجاد مي ) مثال زماني كه اتومبيلي از روي آن عبور مي نمايد(قوسي قرار داده مي شود 

زمين يا فونداسيون اين نيروهاي افقي مختص قوس ها بوده و بنابراين از قوس ها تنها زماني مي توان استفاده نمود كه . شوند
همانند خرپا، بستر راه مي تواند از روي يا ميان قوس و در بعضي موارد از هر دوي  .صلب و پايداري در محل وجود داشته باشد

  .بدون مفصل، تك مفصلي، دو مفصلي، سه مفصلي: از اين نظر چهار نوع قوس وجود دارند. آنها عبور نمايد
قوس سه مفصلي متحمل جابجايي هاي بسيار . تاج قوس قرار تعبيه مي شوددر قوس سه مفصلي يك مفصل اضافي در قسمت 

همچنين مفصل ها پيچيده . ميزان خيزي كه در آن رخ مي دهد بسيار زياد استكمي در هريك از فونداسيون ها مي شود اما 
  .در عمل قوس هاي سه مفصلي به ندرت استفاده مي شوند. ساخت آن ها مي تواند بسيار دشوار باشدبوده و 

 

سه مفصليقوس  55- 11شكل   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

U 
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U-Bolt  

  )56-11شكل ( شكل  Uبولت
  خم شده و دو انتهاي آن جهت تعبيه مهره، رزوه شده است Uميله اي كه به شكل حرف 

  

   Uبولت 56- 11شكل 

Ultimate Strength  

  مقاومت نهايي
 . بيشترين تنشي كه يك مصالح مي تواند قبل از گسيختگي تحمل نمايد

Ultrasonic Testing  

  آزمون فراصوت
  آزمون غير مخرب كيفيت و تعيين عيب با استفاده از امواج صوتي

Underpass  

  زيرگذر
  مسيري داراي پايين ترين تراز در يك تقاطع داراي اختالف هاي تراز

Uniform Load  

  يكنواختبار 
 باري ثابت در سطح يك عضو

Unit Stress  

  تنش واحد
  تنش واحد بر سطح يا مقطع عرضي

Uplift  

  بركنش، زيرفشار، فشار رو به باالي آب منفذي
  .واكنش منفي يا نيرويي كه تمايل به بلند كردن و حركت رو به باالي اعضاي سازه اي دارد
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Upstream Face  

  رويه باالدست
  . سمتي از پل كه در برابر آب قرار دارد

 
 

 

 

 
 

 

 

Vault  

  )57- 11شكل ( طاق
 .كه با ايجاد يك سري قوس در مجاورت هم ايجاد شده استسازه اي 

 

  

 طاق 57- 11شكل 

Vertical Curve  

  انحناء قائم
  شكم يا تاج در نيمرخ يك راه

Vertical Lift Bridge  

  پل آسانسوري
  . پلي با عرشه متحرك كه در آن عرشه را مي  توان توسط ماشين آالتي كه در طرفين پل قرار دارد بلند نمود

  
  

V 
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Viaduct  

  پل چند دهانه
اغلب در رابطه با پل هاي عبور وسايل نقليه موتوري . است شدهسازه اي بلند و چند دهانه مخصوصاً زماني كه از بتن ساخته 

  . كاربردي بيشتري دارد
 

 

پل چند دهانه 58- 11شكل   

Void  

  فضاي خالي
  فضاي خالي يا پرنشده در بتن

Voussoir   

   هر يك از بلوك هاي گوه اي شكل تشكيل دهنده يك قوس
  

  بلوك هاي تشكيل دهنده قوس 59- 11شكل 
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Voussoir Arch  

  قوس گوه بلوكي
 .شده استقوسي كه با كنار هم قرار دادن  بلوك هاي گوه اي شكل ايجاد 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Waterway  

  آبراه
  عرض موجود جهت عبور آب در زير پل

Wearing Surface  

  سطح سايش
وارد مي شود و در برابر تجزيه شدن و از باالترين اليه مصالح مورد استفاده در بستر راهي كه بارهاي ترافيك بر روي آن وارد 

  . همچنين به آن اليه سايشي هم گفته مي شود. هم پاشيدن مقاومت مي نمايد
Web   

  جان
  .شكل بخش قائم مياني شاه تير Iعضو هاي فوقاني و تحتاني خرپا و در تيرهاي سيستم اعضاء متصل كننده در خرپا ها 

Web Members  

  عناصر جان
  مياني يك خرپا، غير از تيرك هاي انتهايي، معموالً مايل يا شيب داراعضاء 

Web Plate  

  ورق جان
  ورق تشكيل دهنده المان جان يك شاه تير، تير پيش ساخته يا ستون

Web Stiffener  

  سخت كننده جان
  .عضو كوچكي كه به جان تير جوش مي شود تا از كمانش جان جلوگيري نمايد

Weephole  

  زهكش سوراخ
  . جهت زهكشي آب پشت ديوار ايجاد مي شودسوراخي كه در ديوار حائل بتني 

  

W 
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Weigh in Motion (WIM)  

  توزيع در حين حركت، توزين متحرك
اه هاي ايالتي از اين وسيله براي دفاتر نمايندگي بزرگر. وزن كاميون هاي در حال حركت را اندازه گيري مي نمايدوسيله اي كه 

  .بارگذاري روسازي ها استفاده مي نمايندرصد 
Weld  

  جوش
  . اتصالي بين قطعات فلز كه توسط خميري شدن فلز توسط حرارت يا فشار در سطح تماس آنها ايجاد مي شود

Welded Joint  

  اتصال جوشكاري شده
  . اتصالي كه در آن المان ها و اعضاء گرد هم آمده از طريق ذوب شدن فوالد به هم متصل مي شوند

Wheel Guard  

  حفاظ چرخ
عبور و مرور جهت محافظت عمليات ساختماني در خارج از محدوده راه در برآمدگي لبه راه در راستاي لبه خارجي مسيرهاي 

  .برابر برخورد با وسايل نقليه

Wheel Load  

  بار چرخ
  .وسيله نقليهباربر توسط يك چرخ بار حمل شده و انتقال يافته به سازه 

Wichert Truss  

  )60- 11شكل ( خرپاي ويچرت
ن خرپا از نوع طره اي با عرشه قوسي است كه در واقع قوس اي. 1930در سال  E.M. Wichertخرپاي طراحي شده توسط 

. قوسي به آن مي دهند اما اين خرپا جهت انتقال بار وابسته به عملكرد قوسي نيستاعضاي پايين خرپا شكل . واقعي نيست
قبل از دوران كامپيوترها، محاسبه  .عالمت شناخت اين نوع پل چهاروجهي الماسي شكل باالي پايه هاي مياني پل مي باشد

چهار وجهي مفصلي با تعريف  wichertادي با استفاده از روش پيشنه. اندركنش نيروهاي دهانه هاي پيوسته بسيار دشوار بود
  . هر دهانه را مي توان به صورت جدا تحليل نمودپايه هاي مياني، روي 

  

)ب( )الف(   
 خرپاي ويچرت 60- 11 شكل
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Wire Rope  

  طناب سيمي
  كابل فوالدي

Working Stress  

  تنش موجود، تنش سرويس
 طرحتنش موجود در يك عضو تحت بار سرويس يا بار 

 

 

 

 

 

 

 

X-Bracing  

  بادبند ضربدري

 

 

 

 

 

 

  

Yield   

  تسليم
  .تغييرشكل دائم يك عضو فلزي هنگامي كه تنش در آن از حد ارتجاعي فراتر مي رود

Yield Stress  

  تنش تسليم
  .ايجاد مي شوداثر افزايش تدريجي بار  ن تغيير شكل ناگهاني و چشمگيري در عضو درتنشي كه در آ

 

X 

Y 
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  :به آدرس تارنماي اداره حمل و نقل ايالت اوهايو آمريكا
1. http://www.dot.state.oh.us/ 
2.  Dictionary of Civil Engineering., Jean Paul Kurz., Kluwer Academic Publisers., 2004. 
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  اجزاء تشكيل دهنده پل به صورت مصور) الف(ضميمه 
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