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فَالدی ساُ آّي تا استفادُ اص - تقییي الگَی حذالل پَضص خاوی پل ّای خاوی

 تحلیل دٍ تقذی ارضاء هحذٍد
 1هشتضی اسوافیلی

 2رثاسفلی راوشی

 3پشیسا حاری فثذالشصاق

چىیذُ 

فَالدی ساُ - دس ایي همالِ استخشاد الگَیی رذیذ رْت تقییي حذالل پَضص خاوی پل ّای خاوی

چشاوِ تا تَرِ تِ ٍیژگی خاظ تاسگزاسی ساُ آّي ٍ ضىل ٌّذسی . آّي هَسد هغالقِ لشاس گشفتِ است

فَالدی وِ تشای تماعقات غیش ّوسغح ساُ ٍ ساُ آّي هَسد استفادُ لشاس هی گیشد، - خاظ پل ّای خاوی

فَالدی - سٍاتظ هَرَد تشای پل ّای خاوی. ًوی تَاى اص سٍاتظ هَرَد تقییي حذالل پَضص خاوی تْشُ تشد

هقیاس اغلی دس سٍاتظ هَرَد تقییي . ساُ استخشاد ضذُ ٍ تٌْا فاوتَس هَحش دس آى ضىل ٌّذسی ساصُ است

دسحالیىِ تشای . حذالل پَضص خاوی، فذم گسیختگی وططی ٍ لغضش گَُ ای خان سٍی ساصُ هی تاضذ

. پلْای ساُ آّي، لاتلیت تْشُ تشداسی اص خظ تایذ تِ عَس رذی هذًؾش لشاس گیشد

- دس ایي ساستا، تا تَرِ تِ هقیاس ًطست هزاص خظ ٍ وٌتشل وواًص ساصُ، پَضص خاوی پلْای خاوی

فَالدی تِ ضىل لَسی خَاتیذُ ٍ رقثِ ای تا استفادُ اص سٍش ارضاء هحذٍد دٍ تقذی تشای چْاس اتقاد 

تا همایسِ سًٍذ تغییشات حذالل پَضص . ٌّذسی هختلف ٍ ّش یه تا ضص همغـ، استخشاد گشدیذُ است

خاوی تا اتقاد ٌّذسی ٍ ًَؿ همغـ ٍ تا استفادُ اص سٍش تشاصش هٌحٌی تا حذالل هشتقات خغا، ًْایتاً 

فَالدی ساُ آّي تشای ضىل ّای ٌّذسی لَسی خَاتیذُ - سٍاتظ تقییي حذالل پَضص خاوی پلْای خاوی

ٍ رقثِ ای تِ عَس رذاگاًِ استخشاد گشدیذُ است وِ فالٍُ تش ضىل ٌّذسی، تِ هواى ایٌشسی همغـ ٍ 

 .سشفت لغاس فثَسی ًیض تستگی داسد
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ولوات ولیذی  

فَالدی ساُ آّي، تحلیل ارضاء هحذٍد دٍتقذی، ًطست هزاص خظ، هطخػات - حذالل پَضص خاوی، پل خاوی

 ..همغـ

همذهِ 

فَالدی اص ًَؿ تشویثی است وِ ضاهل دٍ رضء اغلی خان ٍ لَس ّای هتطىل اص - سیستن ساصُ ای پلْای خاوی

رْت احذاث ایي پل ّا تِ فٌَاى تماعقات غیش ّوسغح ساُ ٍ ساُ آّي فوَهاً . غفحات فَالدی هَرذاس هی تاضذ

-  هتش استفادُ هی ضَد وِ دس ادتیات ساصُ ّای خاوی8 آى تا دّاًِ تضسگتش اص 2 ٍ رقثِ ای1اص ضىل لَسی خَاتیذُ

. ]1[اص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداسًذ (ًسثت تضسي دّاًِ تِ استفاؿ  ساصُ)فَالدی تِ لحاػ ضىل ٌّذسی 

تا . تقییي حذالل استفاؿ پَضص خاوی تذٍاً تِ غَست تزشتی ٍ تِ ضىل ًسثتی اص دّاًِ ساصُ تیاى هی ضذُ است

 تا استفادُ اص تحلیل ارضاء هحذٍد ساتغِ ای سا اسائِ داد وِ تِ ضىل 1981 دس سال 3ایٌىِ تشای اٍلیي تاس حافؼ

OHBDC تا دسًؾش گیشی الگَی تاس واهیَى 4 حافؼ ٍ فثذالسیذ1983دس سال  . ]2[ٌّذسی ساصُ تستگی داضت 
5 

، (S/6) تِ غَست حذاوخش همذاس OHBDCساتغِ اغالح ضذُ دیگشی اسائِ دادًذ وِ دس ّواى سال تَسظ آییي ًاهِ 
5/0(D/S)  ٍ5/0(D/S)6/0 (S ٍ Dتِ تشتیة عَل دّاًِ ٍ استفاؿ ساصُ هی تاضٌذ )1992دس سال . ] 3[هٌتطش گشدیذ 

 دس 1992ًْایتاً سٍاتظ اغالح  ضذُ . ]4[ تغییش داد 4/0(D/S)5/0 سا تِ 6/0(D/S)5/0 ساتغِ OHBDCآییي ًاهِ 

CHBDC تَسظ استاًذاسد واًادا 2001سال 
 فثذالسیذ احش سختی هماعـ 2002دس سال . ]6، 5[ پزیشفتِ ضذ 6

. ] 7[تمَیت ضذُ غفحات فَالدی هَرذاس سا تش حذالل پَضص خاوی هَسد هغالقِ لشاس داد 

فَالدی یشای تاسگزاسی ساُ آّي ٍ تا تَرِ تِ - اص آًزا وِ تاوٌَى ساتغِ تقییي حذالل پَضص خاوی پلْای خاوی

ٍیژگی ّای خاظ هَسد ًیاص پلْای ساُ آّي هَسد تشسسی لشاس ًگشفتِ است، دس ایي تحمیك تِ استخشاد الگَی تقییي 

دس ایي ساستا، تا دسًؾش گیشی فضای آصاد . فَالدی ساُ آّي پشداختِ ضذُ است- حذالل پَضص خاوی پل ّای خاوی

، چْاس اتقاد هختلف تشای ّش یه اص ضىل ّای ٌّذسی لَسی خَاتیذُ ٍ رقثِ ای ] 8[هَسد ًیاص صیشگزسّای ساُ 
                                                 

1
 Low- Profile Arch 

2
 Box 

3
 Hafez 

4
 Abdel- Sayed 

5
 Ontario Highway Bridge Design Code 

6
 Canadian Highway Bridge Design Code 
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ّشیه اص ساصُ ّا تا ضص همغـ هختلف غفحات فَالدی هَرذاس تمَیت ضذُ ٍ تمَیت ًطذُ . اًتخاب ضذُ است

تِ فثاست .  هَسد تحلیل لشاس گشفتِ استPLAXISتا استفادُ اص تحلیل ارضاء هحذٍد دٍ تقذی تِ ووه ًشم افضاس 

تا .  ساصُ دس ایي تحمیك رْت استخشاد الگَی تقییي حذالل پَضص خاوی هَسد هغالقِ لشاس گشفتِ است48دیگش 

تَرِ تِ هقیاس ًطست هزاص لائن خظ ٍ وٌتشل وواًص دیَاسُ ّای ساصُ، حذالل پَضص خاوی تشای ّش ساصُ 

سپس تا استفادُ اص سٍش فذدی تشاصش هٌحٌی تا حذالل هشتقات خغا، ساتغِ تقییي حذالل . تقییي ضذُ است

ًْایتاً سٍاتظ . پَضص خاوی تشای پلْای لَسی خَاتیذُ ٍ پلْای رقثِ ای تِ عَس رذاگاًِ استخشاد گشدیذُ است

. تذست آهذُ تِ غَست تاتقی اص سشفت لغاس، هواى ایٌشسی همغـ ٍ دّاًِ ساصُ اسائِ ضذُ است

  تقشیف هسالِ- 1  

فَالدی هَسد هغالقِ تِ ضىل صیشگزس رقثِ ای ٍ لَسی خَاتیذُ است وِ ساُ آّي یه خغِ اص سٍی - پلْای خاوی

 ،m06/3×m07/8 ،m55/3×m51/10آًْا فثَس ًوَدُ ٍ تا تَرِ تِ تقذاد تاًذّای ساُ دس صیش آًْا داسای اتقاد 

m24/3×m02/11 ،m49/3×m46/13 تشای پلْای رقثِ ای ٍ اتقاد m37/5×m13/14،m33/5×m60/16 ،

m64/6×m95/20 ، m44/6×m40/23ّش یه اص ّطت ساصُ فَق تشای .  تشای پلْای لَسی خَاتیذُ هی تاضٌذ

ضاهل غفحات اغلی ٍ غفحات تمَیت وٌٌذُ،  (1) تا ضص پاًل هختلف هغاتك ضىل mm150×mm400پشٍفیل 

هطخػات غفحات فَالدی هَرذاس، پی . رٌس غفحات اص ًَؿ فَالد گالَاًیضُ است. هَسد تحلیل لشاس گشفتِ است

 تا تَرِ تِ داسا تَدى تتي تا VIهطخػات هىاًیىی پٌل . اسائِ ضذُ است (2)ٍ  (1)ساصُ ٍ دیَاسُ پی دس رذاٍل 

غفحات فَالدی هَرذاس تِ غَست االستَپالستیه ٍ پی . فشؼ تشن داس تَدى همغـ هَسد هحاسثِ لشاس گشفتِ است

 ؽشفیت ًیشٍی هحَسی  Pp ؽشفیت خوطی ٍ Mp، (1)دس رذٍل . ّا ٍ دیَاسُ ّا تِ غَست االستیه هذل ضذُ اًذ

.  غفحات فَالدی هَرذاس هی تاضذ
 

هطخػات الواًْای هقشف غفحات فَالدی هَرذاس  (1)رذٍل 

غفحات 
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 mm150 × mm 400االستَپالستیه 
II 

10
6×93/1 20/5414  -3/0 07/137 00/

2892 

 mm150 × mm 400االستَپالستیه 
III 

10
6×18/2 80/6151  -3/0 67/155 00/

3270 

 mm150 × mm 400 االستَپالستیه
IV 

10
6×81/2 29/20846  -3/0 71/226 00/

4218 

 mm150 × mm 400 االستَپالستیه
V 

10
6×36/4 56/33061  -3/0 61/330 00/

6540 

 mm150 × mm 400 االستَپالستیه
VI 

10
9×85/1 65/

125864 
 -3/0 61/330 00/

6540 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الف) (اتقاد تشحسة هیلیوتش)  تىاس سفتِ دس هذلْای دٍ تقذی mm150× mm400اًَاؿ حالتْای پشٍفیل  (1)ضىل 

  mm150× mm400غفحِ فَالدی هَرذاس ( ب)، (Iپٌل ) mm6  تا ضخاهت mm150× mm400غفحِ فَالدی هَرذاس 

غفحِ ( د)،  (IIIپٌل ) mm8  تا ضخاهت mm150× mm400غفحِ فَالدی هَرذاس ( د)، (IIپٌل ) mm7تا ضخاهت 

(  ُ)، (IVپٌل ) mm3/4 تمَیت ضذُ تا پشٍفیل تِ ضخاهت mm6  تا ضخاهت mm150× mm400فَالدی هَرذاس 

( ٍ)، (Vپٌل ) mm8 تمَیت ضذُ تا پشٍفیل تِ ضخاهت mm8  تا ضخاهت mm150× mm400غفحِ فَالدی هَرذاس 

 ( Iپنل  )

 ( IIپنل  )

 ( IIIپنل  )

 ( IVپنل  )

 ( Vپنل  )

 ( VIپنل  )
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پٌل ) ٍ تتي mm8 تمَیت ضذُ تا پشٍفیل تِ ضخاهت mm8  تا ضخاهت mm150× mm400غفحِ فَالدی هَرذاس 

VI) 

 

هطخػات الواًْای هقشف دیَاسُ ّا ٍ پی ّا (2)رذٍل 
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. رْت ارتٌاب اص ًَؿ خان ٍ ضیة تشاًطِ تش ًتایذ تحلیل خان اعشاف ساصُ ّوگي فشؼ ضذُ است

خان هٌتخة تاهییي وٌٌذُ پَضص خاوی ساصُ، اص .  خالغِ ضذُ است3هطخػات خان دس ایي حالت دس رذٍل 

-  ویلًَیَتي تش هتشهىقة ٍ تشاساس هقیاس هَّش22ًَؿ خان هاسِ ای صّىطی ضذُ تا ٍصى هخػَظ  

.  ]1[هحاسثِ ضذُ است  (sinφ-1) 1 تاسراًثی خان اص ساتغِ رىیK0. وَلوة تقشیف ضذُ است

هطخػات الواًْای هقشف پَضص خاوی ٍ خان عثیقی   (3)رذٍل 

 هذل ًَؿ خان 
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5×07/
2 

3/0 40
0 7 36/0 

 

تاسگزاسی - 1-1

الف ٍ ب تِ تشتیة تاسگزاسی - 2ضىل . [9] تي هی تاضذ 25 تا تاس هحَسی UICتاس افوال ضذُ، تاس آییي ًاهِ 

رْت ضثیِ ساصی تاسگزاسی ساُ آّي دس . استاًذاسد ساُ آّي ایشاى ٍ تاس گستشدُ هقادل آى سا ًطاى هی دّذ
                                                 

1
 Jacky 
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اص . هذل دٍ تقذی، ًػف تاس گستشدُ هقادل تش هذل افوال ضذُ است وِ تیاًگش یه سدیف چشخ لغاس هی تاضذ

1عشف دیگش ضشیة دیٌاهیىی ساُ آّي تش اساس آییي ًاهِ 
AREMA دسًؾش گشفتِ ضذُ وِ دس 5/1 تشاتش 

. تاسگزاسی افوال ضذُ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تاسگزاسی استاًذاسد ساُ آّي ایشاى، ( الف (2)ضىل 

 ] 9[تاس گستشدُ هقادل تشای دٍ سدیف چشخ  (ب)

 

تشای ایي هٌؾَس تاس لغاس دس چٌذیي . تِ فلت هتماسى تَدى ساصُ، حشوت لغاس تشای ًیوِ چپ ساصُ هذل ضذُ است

، سپس لغاس (Location1)اتتذا اٍلیي چشخ لغاس دس اهتذاد دیَاسُ پی چپ لشاس داسد . هَلقیت لشاس دادُ ضذُ است

ٍ دس ًْایت اٍلیي چشخ لغاس دس اهتذاد دیَاسُ  (Location2)دس ٍسظ هذل ٍ دس اهتذاد هشوض تاد ساصُ لشاس هی گیشد 

دس ّش یه اص حاالت فَق، ًطست خظ، ًیشٍی هحَسی ٍ لٌگش خوطی دس ساصُ . (Location3)پی ساست لشاس هی گیشد 

.  استخشاد ضذُ است
                                                 

1
 American Railway Engineering and Maintenance Association 

 (ب)

6.40 m

80 kN/m

156 kN/m

80 kN/m

1.60 m

80 kN/m

250 kN

80 kN/m

250 kN 250 kN 250 kN

1.60 m1.60 m0.80 m 0.80 m

 (الف)
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ضشایظ هشصی - 1-2

دس هذل دٍ تقذی اتقاد ٌّذسی هذل دس رْت فشضی اص هحَس تماسى هذل تشاتش تا سِ تشاتش فَاغل تیشًٍی پی ّا ٍ دس 

اًتخاب ضذُ وِ هثٌای آى  فوك، چْاس تشاتش استفاؿ ول ساصُ تا دسًؾش گشفتي استفاؿ دیَاسُ ّا ٍ خاوشیض سٍی پل

دس هشصّای هذل تغییشهىاى ّای افمی ٍ لائن ٍ ّوچٌیي . حزف احش هشصّای هذل تش ًتایذ تحلیل تَدُ است

.  [10]چشخص دس تىیِ گاّْا تشاتش غفش فشؼ ضذُ است 

رْت اداهِ هذلساصی ضاهل ضثیِ ساصی هشاحل ارشای ساصُ ٍ افوال تاسگزاسی ساُ آّي، تواهی تغییشضىلْای 

اٍلیِ لثل اص اٍلیي هشحلِ ارشای ساصُ یقٌی آهادُ ساصی تستش تشاتش غفش لشاس دادُ ضذُ است تا احش تغییش ضىلْا دس 

.  ًتایذ تحلیل حزف ضَد

 

فشضیات تحلیل - 1-3

فشضیات تحلیل ساصُ خاوی فَالدی تحت احش حشوت لغاس تِ سٍش ارضاء هحذٍد ٍ هثتٌی تش فشضیات اسائِ ضذُ 

هذلساصی  (1: ایي فشضیات تِ عَس فوذُ فثاستٌذ اص. تَسظ هشارـ تحلیل ساصُ ّای خاوی فَالدی اًزام ضذُ است

هضیت ایي سٍش آى است وِ حزن هحاسثت ووتشی رْت تحلیل ًیاص . تِ غَست دٍ تقذی اًزام گشفتِ است

دس تواهی هذلْا، لَسْای فلضی تِ غَست  (2است اها تغییشضىلْای عَلی ساصُ سا دسًؾش ًوی گیشد؛ 

دس تواهی هذلْا، (3االستَپالستیه هذل ضذُ است تا تسلین احتوالی الواًْای لَس ًیض هَسد هغالقِ لشاس گیشد؛ 

وَلوة -دس تواهی هذلْا، خان تش اساس هقیاس هَّش(4پی ٍ دیَاسُ ّای پی تِ غَست االستیه هذل ضذُ است؛ 

رْت حزف احش ضیة تشاًطِ، ًَؿ خان عثیقی ٍ تغییشات خان هٌتخة اعشاف ساصُ تش ًتایذ  (5هذل ضذُ است؛ 

عَل غفحات تمَیت وٌٌذُ تش اساس رذاٍل عشاحی ساصُ ّای خاوی  (6تحلیل، خان ّوگي فشؼ ضذُ است؛ 

دس  (7 هتش فشؼ ضذُ است؛ 2/1وِ دس ایي تحمیك تشاتش تا  [11] هتش هی تَاًذ تاضذ 2 یا 6/1، 2/1فَالدی تشاتش تا 

ایي تحمیك احش اتقاد غفحات تمَیت وٌٌذُ هَسد تشسسی لشاس ًگشفتِ ٍ تٌْا احش غفحات تمَیت وٌٌذُ تش افضایص 

 1دس تواهی هذل ّا احش ارشای ساصُ تِ غَست گام تِ گام(8سختی الواًْای لَس هَسد هغالقِ لشاس گشفتِ است؛ 

.    حیي تحلیل دسًؾش گشفتِ ضذُ است

هقیاسّای تقییي حذالل پَضص خاوی - 2
                                                 

1
 Stage Construction 
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هقیاس . دس ایي تحمیك دٍ هقیاس اغلی رْت تقییي حذالل پَضص خاوی ّش ساصُ هَسد هغالقِ لشاس گشفتِ است

. اٍل ًطست هزاص خظ ٍ هقیاس دٍم وٌتشل وواًص ساصُ هی تاضذ

هقیاس ًطست لائن هزاص خظ - 2-1

ّذف اص اًتخاب هقیاس ًطست تِ فٌَاى یىی اص هقیاسّای تقییي حذالل پَضص خاوی آى تَدُ است وِ 

ضخاهت پَضص خاوی تِ ًحَی تقییي ضَد وِ ًطست خظ ًاضی اص افوال تاس ساُ آّي دس حذ هزاص تالی هاًذُ ٍ 

 394دس ایي ساستا ًطست لائن هزاص فشضِ پلْای ساُ آّي تش اساس ًطشیِ .  هَرة خشٍد اص خظ لغاس ًگشدد

ضَاتظ صیشساصی اًتخاب ضذُ است وِ دس آى ًطست همادیش ًطست ًسثی تا تَرِ تِ ًطست حذ آسایص 

: [12]هسافش اص ساتغِ ریل تذست هی آیذ 

(1)               
2

2

0/625
trV

L
f        

، فاغلِ تیي دٍ ًمغِ وِ ًطست ًسثی تیي آًْا هذ ًؾش است، L ، ًطست حذ آسایص هسافش؛f وِ دس آى 

. ، سشفت حشوت لغاس تشحسة هتش تش حاًیِ هی تاضذVtrتشحسة هتش ٍ 

 ویلَهتش تش سافت 160 ٍ 140، 120، حذاوخش ًطست هزاص لائن خظ تشای سشفتْای 394تشاساس ساتغِ ًطشیِ 

هَسد همایسِ لشاس گشفتِ ( (3) دس ضىل AB ٍ CB)تشای ّش ساصُ استخشاد گشدیذُ ٍ تا ًطست حاغل اص تحلیل 

 .است

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A  B  C 

 (الف)

A  B  C 

 (ب)
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 ساصُ رقثِ ای( ب)ساصُ لَسی خَاتیذُ؛ ( الف)ًماط وٌتشل ًطست دس  (3)ضىل 

 

هقیاس وواًص ساصُ - 2-2

، استفادُ هی ضَد وِ دس آى تشویة ًیشٍی CHBDCرْت وٌتشل وواًص ساصُ اص هقیاس وواًص استاًذاسد 

)(||)هحَسی ٍ لٌگش خوطی  2

pfpf M

M

P

P
 )  دس ایي ساتغِ . [11] تاضذ 1تایذ وَچىتش اصP ٍ M تِ تشتیة ًیشٍی 

.   ؽشفیت ًیشٍی هحَسی ٍ لٌگش خوطی ساصُ هی تاضٌذPpf ٍ Mpfهحَسی ٍ لٌگش خوطی ًاضی اص تاس ٍاسد تش ساصُ ٍ 

، تا اًتخاب هذل االستَ پالستیه تشای الواى تیش اًتخاب ضذُ تشای لَس فَالدی، گضیٌِ ّای PLAXISدس ًشم افضاس 

Pp ٍ Mp ؽشفیت ًیشٍی هحَسی ٍ لٌگش خوطی ساصُ تذٍى ضشیة  [10]، فقال هی گشدًذ  .Pp ٍ Mp  هغاتك

تا تقشیف ایي دٍ پاساهتش، وواًص دس توام ًماط . تشای پٌلْای هختلف تِ ًشم افضاس هقشفی ضذُ است (1)رذٍل 

.  لَس ّا تَسظ ًشم افضاس وٌتشل هی ضَد

 

ًتایذ حاغل اص تحلیل - 3

ًتایذ حاغل اص تحلیل تش اساس دٍ هقیاس ًطست خظ ٍ وواًص تِ عَس رذاگاًِ استخشاد ٍ هَسد تشسسی لشاس  وٌتشل

 وِ دس ساستای هشوض تاد لشاس داسد B ًسثت تِ ًمغِ A ٍ Cدس هقیاس ًطست خظ، ًطست ًسثی ًماط  .گشفتِ است

ّوچٌیي ًیشٍی هحَسی ٍ  .هحاسثِ ضذُ اًذ ٍ تا ًطست هزاص هَسد همایسِ لشاس گشفتِ اًذ (AB ٍCBیقٌی )

یقٌی ضشط . لٌگش خوطی تشای ًماط هختلف ّش ساصُ استخشاد ضذُ ٍ وٌتشل وواًص اًزام گشفتِ است

1||)( 2 
pfpf M

M

P

P
وٌتشل ضذُ است . 

رْت تقییي حذالل پَضص خاوی ساصُ تشاساس هقیاس ًطست ٍ وواًص ساصُ، اتتذا اص ووتشیي پَضص خاوی 

 هتش اص آى هشتَط تِ 3/0 هتش اهىاى ًذاسد صیشا 5/0دس فول واّص پَضص خاوی ووتش اص ) هتش 5/0هوىي یقٌی 

. ًطست ًسثی هزاص ٍ وواًص ّوضهاى وٌتشل ضذُ است. تحلیل آغاص ضذُ است (.ضخاهت الیِ تاالست هی ضَد

اسضاء ًطَد تذیي هقٌی است وِ ضخاهت پَضص خاوی  (1ًطست ًسثی هزاص ٍ )اگش یىی اص دٍ ضشط فَق 
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ایي سًٍذ تشای ضخاهت . اًتخاب ضذُ هٌاسة ًوی تاضذ ٍ الصم است ضخاهت پَضص خاوی افضایص دادُ ضَد

اٍلیي ضخاهت . ٍ راتِ رایی تاس تىشاس ضذُ است (تا افضایص ضخاهت پَضص خاوی)ّای هختلف پَضص خاوی 

پَضص خاوی وِ دس سِ حالت تاسگزاسی، ضشعْای ًطست ًسثی هزاص ٍ وواًص ّوضهاى اسضاء ضًَذ، تِ فٌَاى 

. ضخاهت پَضص خاوی ساصُ اًتخاب هی ضَد

تشسین ضذ ٍ چْاس ًَؿ هٌحٌی تِ  (5)ٍ  (4)ًْایتاً خشٍریْای حاغل اص تحلیل ّای فَق تِ غَست ًوَداسّای ضىل 

تاتـ ًوایی ًسثت تِ - Dh ،3تاتـ تَاًی ًسثت تِ - Dh ،2تاتـ ًوایی ًسثت تِ - 1: دادُ ّا تشاصش گشدیذ

(Dh/Dv) ،4 - ِتاتـ چٌذ رولِ ای ًسثت ت(Dh/Dv) . ِهمایسِ ایي ًوَداسّا ًطاى داد وِ تاتـ ًوایی ًسثت ت

Dh ِتاتـ تَاًی ًسثت ت ٍ Dhتا دسًؾش گشفتي دیواًسیَى ساتغِ .  تْتشیي تمشیة دادُ ّای تحلیل هی تاضٌذ

لزا تقییي . حذالل استفاؿ پَضص خاوی، استخشاد یه الگَی هٌاسة تا استفادُ اص تاتـ ًوایی سادُ تش هی ًوَد

.  پاساهتشّای تاتـ ًوایی هَسد تشسسی لشاس گشفت
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ًتایذ حذالل پَضص خاوی تشاساس هقیاس  (4)ضىل 

ًطست هزاص خظ دس هذلْای دٍ تقذی پلْای رقثِ ای ٍ 

هٌحٌی ّای تشاصش 

ًتایذ حذالل پَضص خاوی تشاساس هقیاس  (5)ضىل 

ًطست هزاص خظ دس هذلْای دٍ تقذی پلْای لَسی 

 خَاتیذُ ٍ هٌحٌی ّای تشاصش

 

استخشاد ساتغِ تقییي حذالل پَضص خاوی - 4

. ًطاى هی دّذ ًَؿ پٌل ٍ سشفت تافج توایض گشٍُ دادُ ّا ضذُ اًذ (5)ٍ  (4)ّواًغَس وِ همایسِ ضىلْای 

دس ایي ساستا، هواى . تٌاتشایي ضشیة تاتـ ًوایی، ًسثت تِ هطخػِ ٌّذسی پٌل ٍ سشفت تی تقذ ضذُ است

ّواًغَس وِ گفتِ ضذ، تا افضایص .  دسًؾش گشفتِ ضذُ استkm/hr120ٍ سشفت  (VIپٌل )ایٌشسی لَی تشیي پٌل 

 تاضذ؛ یقٌی 1سشفت، استفاؿ پَضص خاوی الصم افضایص هی یاتذ؛ تٌاتشایي پاساهتش تی تقذ سشفت تایذ تضسگتش اص 

)( 120V .لزا پاساهتش تی تقذ هواى . ّوچٌیي تا ضقیف تش ضذى پٌل، استفاؿ پَضص خاوی افضایص هی یاتذ

 ضقیف تش VIتا فلن تِ ایٌىِ هواى ایٌشسی سایش پٌلْا اص هواى ایٌشسی پٌل  .  تاضذ1ایٌشسی ًیض تایذ تضسگتش اص 

)/(:  تذست آیذ1است تایذ پٌل ضقیف تش دس هخشد لشاس گیشد تا فذد تضسگتش اص  IIVI ،mm
4

155/4495766IVI= .

: تٌاتشایي تاتـ تقییي حذالل پَضص خاوی تِ غَست ریل تثییي ضذُ است

(2)           hDVI e
I

IV
H

 )()(min 120
 

رْت استخشاد ساتغِ هطخع، الصم است هٌحٌی تشاصش ضذُ تشای توام دادُ ّا غادق تَدُ ٍ داسای حذالل خغا 

 (2)اص ایي سٍ اص سٍش تمشیة ووتشیي هشتقات خغا تشای تشاصش هٌحٌی ٍ تذست آٍسدى پاساهتشّای ساتغِ . تاضذ

 تِ ووه حل دستگاُ هقادالت چْاس هقادلِ ٍ چْاس هزَْل تِ  ، ، ٍ پاساهتشّای . استفادُ ضذُ است

 ٍ تشای پل =0139/0α1= ،3β1= ،4973/0 γ1= ،3333/0 μ1سٍش حزفی گاٍٍسی تشای پل رقثِ ای تشاتش تا 

: تٌاتشایي.  تذست آهذُ است=0120/0α2= ،5β2= ،4873/0 γ2= ،1667/0 μ2لَسی خَاتیذُ تشاتش تا   

0/997تشای پلْای رقثِ ای   (3)
54495166/15

120
0/0139 20/33330/49733  Re

I

V
H hD

)()(min 

تشای پلْای لَسی خَاتیذُ    (4)

 0/924
54495166/15

120
0/0120 20/16670/48735  Re

I

V
H hD

)()(min 
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تحج ٍ همایسِ - 5

، حذ تاالی استاًذاسد (3)ًتایذ دادُ ّای حاغل اص تحلیل پلْای رقثِ ای تا همادیش ساتغِ  (8)تا  (6)دس ضىلْای 

AASHTO ایي ًوَداسّا ًطاى هی دٌّذ وِ تِ غیش اص ًتایذ پٌل . ٍ هقیاس وواًص هَسد همایسِ لشاس گشفتِ است

IV تشای سشفتْای km/hr140 ٍ km/hr160 ِ0/9972)تغاتك خَتی تا سایش دادُ ّا داسد  (3)، همادیش ساتغ R ( .

دس ایي استاًذاسد تٌْا روش ضذُ است وِ .  تشای پلْای رقثِ ای ساتغِ ای اسائِ ًذادُ استCHBDCاستاًذاسد 

 ًیض AASHTOاستاًذاسد . [11]ٍ  [5] هتش تاضذ 3/0حذالل پَضص خاوی الصم سٍی ساصُ ّای رقثِ ای تایذ 

ّوچٌیي حذالل استفاؿ پَضص . [14، 13] هتش هقیي وشدُ است 5/1حذاوخش پَضص خاوی هزاص ایي ساصُ ّا سا 

.   هتش تذست آهذُ است5/0خاوی الصم تِ لحاػ هقیاس وواًص تشاتش تا 

تِ فلت افضایص )ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص هحذٍدیت ًطست هزاص  (8)تا  (6)همایسِ ًوَداسّای ضىلْای 

تِ عَسیىِ دس سشفت .  لشاس هی گیشًذ واستِ هی ضَدAASHTOاص تقذاد پٌلْایی وِ صیش هحذٍدُ  (سشفت

km/hr120 پٌل VI تشای توام دّاًِ ّا ٍ پٌلْای IV ٍ V ًِهتش اص استاًذاسد 07/8 تشای دّا AASHTO پیشٍی 

تِ .  پیشٍی هی ًوایذAASHTO اص استاًذاسد VI تٌْا پٌل km/hr140 ٍ km/hr160دس سشفتْای . هی ًوایذ

 ٍ  دس سشفت VI تٌْا پٌل km/hr140 ٍ km/hr160فثاست دیگش تشای پلْای رقثِ ای خاوی فَالدی، دس سشفتْای 

km/hr120 پٌل VI تشای توام دّاًِ ّا ٍ پٌلْای IV ٍ V ًِهتش هٌاسة هی تاضٌذ07/8 فمظ تشای دّا   .
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همایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای  (6)ضىل 

 ٍ AASHTOرقثِ ای تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ، 

 (km/hr120سشفت )هقیاس وواًص 

همایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای  (7)ضىل 

 ٍ AASHTOرقثِ ای تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ، 

 (km/hr140سشفت )هقیاس وواًص 
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 AASHTOهمایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای رقثِ ای تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ،  (8)ضىل 

 (km/hr160سشفت )ٍ هقیاس وواًص 

، حذ تاالی (4)ًتایذ دادُ ّای حاغل اص تحلیل پلْای لَسی خَاتیذُ تا همادیش ساتغِ  (11)تا  (9)دس ضىلْای 

.    ٍ هقیاس وواًص هَسد همایسِ لشاس گشفتِ استCHBDC ،  ساتغِ CHBDCاستاًذاسد 

 تیطتش m/hr140 ٍ km/hr160تا ًتایذ پَضص خاوی دس سشفتْای  (4)دس ایي ًوَداسّا تغاتك همادیش ساتغِ 

تشای  (4)تِ فثاست دیگش، ساتغِ . ًسثت تِ دادُ ّا همادیش هحافؾِ واساًِ تشی سا تذست هی دّذ (4)ساتغِ . است

0/9242)سشفتْای تاالتش داسی تمشیة تْتشی است R (  .

2 اتتذا حذالل استفاؿ پَضص خاوی اص ساتغِ CHBDCتا استفادُ اص سٍاتظ  استاًذاسد 

1

6 )/(/ vhh DDD تذست هی 

همادیش حاغل اص  (11)تا  (9)دس ضىلْای .  هتش اًتخاب هی ضَد5/1سپس حذالل همذاس حاغل اص ساتغِ ٍ . آیذ

2ساتغِ 

1

6 )/(/ vhh DDD ٍ 5/1همایسِ ًوَداسّای .  هتش تِ غَست هٌحٌی ّای رذاگاًِ ًطاى دادُ ضذُ است

 تغاتك تیطتشی m/hr140 تا دادُ ّای پَضص خاوی دس سشفت CHBDCایي سِ ضىل ًطاى هی دٌّذ وِ ساتغِ 

.   راهقیت ًذاسدm/hr120 ٍ km/hr160اها تشای سشفتْای . داسد

تِ فلت افضایص )ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص هحذٍدیت ًطست هزاص  (11)تا  (9)همایسِ ًوَداسّای ضىلْای 

تِ عَسیىِ دس سشفت .  لشاس هی گیشًذ واستِ هی ضَدCHBDC هتش 5/1اص تقذاد پٌلْایی وِ صیش هحذٍدُ  (سشفت

km/hr120 پٌل VIتشای توام دّاًِ ّا ، پٌل V هتش ٍ پٌلْای 52/16 ٍ 13/14 تشای دّاًِ ّای III ٍ IV تشای 

 دس تواهی دّاًِ ّا ٍ VI پٌل km/hr140دس سشفت .  تثقیت هی وٌٌذCHBDC هتش اص استاًذاسد 13/14دّاًِ 

 95/20 ٍ 13/14،52/16 تشای دّاًِ ّای VI پٌل km/hr160 هتش ٍ دس سشفت  13/14 فمظ دس دّاًِ Vپٌل 

تِ فثاست دیگش تشای پلْای لَس خَاتیذُ خاوی فَالدی، دس سشفت .  پیشٍی هی ًوایٌذCHBDCهتش اص استاًذاسد 

km/hr160 تٌْا پٌل VI دس سشفت ، km/hr140 پٌل VI ٍ V دس سشفت  ٍ km/hr120 پٌلْای VI ، V ،IV ٍ III 

.  هٌاسة هی تاضٌذ
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 ٍ CHBDCهمایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای لَسی خَاتیذُ تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ، سٍاتظ  (9)ضىل 

 (km/hr120سشفت )هقیاس وواًص 

 ٍ CHBDCهمایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای لَسی خَاتیذُ تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ، سٍاتظ  (10)ضىل 

 (km/hr140سشفت )هقیاس وواًص 
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 CHBDCهمایسِ دادُ ّای حذالل پَضص خاوی پلْای لَسی خَاتیذُ تا همادیش ساتغِ تذست آهذُ، سٍاتظ  (11)ضىل 

 (km/hr160سشفت )ٍ هقیاس وواًص 

 

روـ تٌذی ٍ ًتیزِ گیشی - 6

فَالدی تشای پل ّای ساُ آّي ساتغِ تقییي حذالل پَضص خاوی تِ - اص آًزا وِ دس ادتیات فٌی ساصُ ّای خاوی

عَس هطخع دس آییي ًاهِ ّا اسائِ ًطذُ است، دس ایي تحمیك تالش گشدیذ تا تا تَرِ تِ ضشایظ ٌّذسی ٍ ٍیژگی 

فَالدی ساُ آّي هَسد استفادُ لشاس هی گیشد ٍ دس ًؾشگیشی - ّای هىاًیىی همغقی وِ تشای پل ّای خاوی

هقیاسّای حاون تش پلْای ساُ آّي، سٍاتظ رذیذی تشای تقییي حذالل پَضص خاوی هَسد ًیاص سٍی ساصُ استخشاد 

 هشاحل ریل رْت PLAXISدس ایي ساستا، تا استفادُ اص تحلیل دٍ تقذی ارضاء هحذٍد تِ ووه ًشم افضاس . گشدد

اًتخاب ًطست هزاص خظ ٍ وٌتشل وواًص دیَاسُ  (1: استخشاد الگَی تقییي حذالل پَضص خاوی عی ضذُ است

اًتخاب ضىل ٌّذسی پل ّا ٍ هماعـ غفحات فَالدی هَرذاس تا تَرِ تِ  (2ّای ساصُ تِ فٌَاى هقیاسّای الگَ؛ 

تحلیل پلْا تا پَضص خاوی هختلف ٍ همایسِ ًطست تاالست تا ًطست هزاص خظ ٍ وٌتشل  (3تاسگزاسی ساُ آّي؛ 

 "دّاًِ- استفاؿ پَضص خاوی"دستِ تٌذی ًتایذ دس رذٍل، تشسین ًوَداسّای  (4ضشط فذم وواًص دیَاسُ ّا؛ 

اسائِ  (5رْت یافتي تاتـ هٌاسة هٌحٌی تشاصش ٍ ًْایتاً استخشاد ضشایة تاتـ تِ سٍش حذالل هشتقات خغا؛ 

 تِ ضىل تاتـ ًوایی V ٍ سشفت لغاس I، هواى ایٌشسی پٌل Dhسٍاتظ حذالل پَضص خاوی تشحسة دّاًِ ساصُ 

 .

 AASHTOهمایسِ ًتایذ حاغل اص تحلیل، همادیش ساتغِ پیطٌْادی تشای پل رقثِ ای ٍ حذٍد تقییي ضذُ تَسظ 

، همادیش ساتغِ km/hr140 ٍ km/hr160 تشای سشفتْای IVٍ هقیاس وواًص ًطاى داد وِ تِ غیش اص ًتایذ پٌل 
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ّوچٌیي همایسِ ًتایذ حاغل اص تحلیل، همادیش ساتغِ . تغاتك خَتی تا سایش دادُ ّا داسد( (3)ساتغِ )پیطٌْادی 

 ٍ هقیاس وواًص ًطاى داد وِ تغاتك CHBDCپیطٌْادی تشای پل لَسی خَاتیذُ ٍ حذٍد تقییي ضذُ تَسظ 

ایي ساتغِ .  تیطتش استm/hr140 ٍ km/hr160همادیش ساتغِ پیطٌْادی تا ًتایذ پَضص خاوی دس سشفتْای 

تشای ( (4)ساتغِ )تِ فثاست دیگش، ساتغِ پیطٌْادی . ًسثت تِ دادُ ّا همادیش هحافؾِ واساًِ تشی سا تذست هی دّذ

.  سشفتْای تاالتش داسی تمشیة تْتشی است

اص عشف دیگش، اص همایسِ ًتایذ حاغل اص تحلیل ٍ همادیش سٍاتظ پیطٌْادی تا حذاوخش پَضص خاوی تقییي ضذُ 

 ایي ًتیزِ تذست آهذ وِ دس فول تا تَرِ تِ تاسگزاسی ٍ سشفت سیش لغاس، اغلة AASHTO ٍ CHBDCتَسظ 

.   هماعـ هٌاسة تشای لَس ّای فلضی پلْای خاوی فَالدی ساُ آّي هی تاضٌذV ٍ VIپٌلْای 

فلی سغن هضیت تحلیل دٍ تقذی دس . سٍاتظ پیطٌْادی تا استفادُ اص تحلیل دٍ تقذی ارضاء هحذٍد حاغل ضذُ  است

لزا  . ًوی تَاى دسًؾش گشفت (تقذ سَم)سَْلت ٍ  سشفت ارشای تحلیل ّا، احش تاسگزاسی ساُ آّي سا دس عَل ساصُ 

رْت راهـ تش تَدى سٍاتظ پیطٌْادی الصم است احش تَصیـ تاس ساُ آّي دس عَل ساصُ تا استفادُ اص تحلیل سِ تقذی 

 . تایذ دسًؾش گشفتِ ضَد

 

 

 

هشارـ - 7

، پایاى ًاهِ "(تا سٍیىشد حذالل پَضص خاوی)تحلیل سِ تقذی ساصُ ّای خاوی فَالدی ساُ آّي "پشیسا حاری فثذالشصاق،  ] 1 [

 . 1387دٍسُ واسضٌاسی اسضذ، داًطىذُ هٌْذسی ساُ آّي، داًطگاُ فلن ٍ غٌقت ایشاى، 

 [2] Hafez, H., “Soil-Steel Structures under Shallow Cover”, Ph.D. Thesis, Department of Civil 

engineering, University of Windsor, Windsor, Ontario, (1981). 

[3] Hafez, H., and Abdel-Sayed, G., “Soil Failure in Shallow Soil Covers above Flexible Conduits”, 

Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 10, No.4, PP.654-661, (1983). 

[4] Abdel-Sayed, G., and Girges, Y., “Stability of Soil-Steel Bridges”, Canadian Journal of Civil 

Engineering, Vol. 19, No.3, PP.463-468, (1992). 

[5] "Canadian Highway Bridge Design Code",CAN/CSA-S6-00, National Standard of Canada, CSA 

International, (2000). 

 [6] "Commentary on CAN/CSA-S6-00,Canadian Highway Bridge Design Code, S6.1-00”, Canadian 

Standards Association, Ontario, Canada, (2001). 

[7] Abdel-Sayed,  G., and Salib, S. R., “Minimum Depth of Soil Cover above Soil-Steel Bridges”, 

ASCE, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental engineering, Vol. 128, No. 8,  PP, (2002). 

، ٍصاست تشًاهِ ٍ تَدرِ، دفتش تحمیمات ٍ 88، ًطشیِ ضواسُ "چىیذُ ای اص هقیاسّای عشح ٌّذسی ساّْا ٍ تماعـ ّا] "8 [

. 1364هقیاسّای فٌی، 
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، ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ، هقاًٍت فٌی، دفتش تحمیمات ٍ 139، ًطشیِ ضواسُ "آییي ًاهِ تاسگزاسی پلْا] "9 [

. 1386هقیاسّای فٌی، 
[10] Brinkgreve, R.B.J., “PLAXIS 2D Manual”, Version8, A.A. Balkema Publishers, Delft University 

of Technology & PLAXIS b.v., Netherlands, (2002). 

[11] Abdel-Sayed, G. "Soil-steel Bridges, Design and construction", University of Windsor, B.Bakht, 

University of Toronto, L.G. Jaeger, Technical University of Nova Scotia, (1993). 

، ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ، 394، ًطشیِ ضواسُ "دستَسالقول عشاحی ٍ ًؾاست تش سٍساصی ساُ آّي سشیـ السیش] "12 [

 .1374هقاًٍت فٌی، دفتش تحمیمات ٍ هقیاسّای فٌی، 

[13] "AASHTO Highway Bridges", Second Edition, American Association of states Highway and 

Transportation Officials, (2000). 
[14] "AASHTO LRFD Bridge Design Specifications", Third Edition, American Association of states 

Highway and Transportation Officials, (2004).  

 

 

 

 

 


