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 :انواع پل

 
 

آورد. از این سازه و یا راه را بدون مسدود کردن مسیر زیرین فراهم می رودخانه باالی دره، ای است که مسیر عبور ازپُل، سازه

 .شودو غیره استفاده می گاز لوله انتقال آب، عابرین پیاده، قطار، وسایل نقلیه، برای عبور

ی موجب یافته و از طرفشدند، کاهشهایی که موانع فیزیکی مانع از تردد میها، زمان دسترسی به مکانبا استفاده از انواع پل

گردد. از این سازه برای تردد قطار، وسایل نقلیه، عابرین پیاده، لوله انتقال آب، گاز و غیره استفاده می ها افزایش ایمنی راه

 شود.می

 شود.صورت درجا و در محل اجرا انجام میساخته در کارگاه و یا بهصورت پیشبه معموالًپل اجرای قطعات 

 تواند از جنس چوب، بتن، فوالد و ... باشد.شده برای ساخت پل میمصالح استفاده

 خواهیم به انواع پل در مهندسی عمران بپردازیم:در این قسمت می
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 . پل چوبی:1

که انسان برای ساختن پل از آن استفاده کرد. وزن کم چوب، استحکام و قابلیت تحمل وزن باال  چوب از اولین مصالحی بود

گیرد. در نقطه مقابل ممکن است در بلندمدت دچار زوال و می های مثبتی است که در ساخت پل مورد اهمیت قراراز ویژگی

 اختالل در باربری شده و در انتها خرابی کامل را در پی خواهد داشت.

ترین آسیبی دارا بوده و برخالف تصور عام، قطعات مدت را بدون دیدن کوچکهای چوبی، قابلیت تحمل بارهای کوتاهپل

مصالح  تر ازهایی مانند پل چوبی گاها مقاومی ساخت سازهدهند و برانشان میمقاومت بسیار خوبی در برابر آتش چوب بزرگ

 .شودصورت موقتی استفاده میها بهشده و از آنهای چوبی اغلب به شکل قوسی، ساختهدیگر نیز است. پل

 

 . پل سنگی:2

مت دارد. به علت مقاونیز  هزارسالهباشد که قدمت چندین های سنگی مطرح میعنوان پلترین انواع پل بهیکی از قدیمی

 اند.شدههای طاقی اغلب از مصالح سنگی ساختهباالی مصالح سنگی در مقابل فشار، پل

وزه به امر. باشدمیبسیار زیاد بوده و از این لحاظ مطلوب و مناسب  هاپلاین نکته حائز اهمیت است که طول عمر این نوع 

ی باال در تأمین مصالح آن، ساخت و بر بودن اجرا و هزینهنین زمانهای سنگی و همچعلت کمبود افراد ماهر در ساخت پل

 های سنگی محدودشده است.استفاده از پل
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 . پل بتنی:3

 .شودجای سنگ استفاده میهای طاقی شکل، در حال حاضر از بتن، با توجه به مقاومت فشاری مطلوب آن بهدر بسیاری از پل

 شود:اجرا می معموالًپل بتنی به دو صورت زیر 

 :های بتن مسلحپل -

توان از مقاطع مختلف و با اشکال دلخواه ساخت. در بعضی های بتن مسلح را میریزی، پلبا توجه به روش اجرا و نحوه بتن

 .شوده میمالحظجوئی قابلرفهها و درنتیجه صاز حاالت استفاده از سیستم پیش ساختگی باعث حذف اجزاء نگهدارنده قالب

 :تنیدههای بتن پیشپل -

های بتن فلزی و پل هایتنیده جایگزین پلهای بتن پیشتدریج در دامنه وسیعی از ابنیه فنی، پلبا پیشرفت این تکنیک، به

ن مصالح ر استفاده از ایشوند. از طرف دیگهای با دهانه بزرگ ساخته میاند. بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، پلمسلح شده

 .دهدسازی را میهای جدید پلکارگیری تکنیکامکان به
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 . پل قوسی:4

ها سای از قودایره مانند دارد. پلی که از رشتههای انتهائی در هر طرف که شکلی نیمگاهپل قوسی، پلی است با تکیه

از  ها و از سنگ ساخته شد. بعدها، رومیان باستانتوسط یونانی شود. پل قوسی ابتداای نامیده میشده باشد، پل درهتشکیل

 باشد.در این قسمت بیشتر منظورمان پل قوسی فلزی می .های قوسی خود استفاده کردندمالت در پل

ک ی کنند که بارهای قائم وارده تبدیل بهها را طوری انتخاب میبا توجه به اصول مقاومت مصالح، شعاع قوس و ابعاد این پل

متر(  ۵۰۰ های بزرگ )تا حدودتوان دهانهنیروی فشاری در امتداد قوس شود؛ بنابراین در مناطقی باکیفیت خاک مناسب، می

 .های قوسی طی نمودرا با پل

پل قوسی را دهد این نوع پل ارجحیت خود را در میان سایر انواع دیگر  فونداسیون که محل احداث پل اجازه احداثدرصورتی

قوس  کنند. برای اینکه فاصله دو انتهایای تقریباً فشار خالصی تحمل میاثبات کرده است. در این نوع پل اعضای سازه هاپل

شود، لذا باید زیاد نشود، طوالنی نبودن مسیر، بسیار مهم است و این امر با شاخص نسبت فاصله افقی به ارتفاع پل ارزیابی می

 .دقت بررسی شوداین حالت را تأمین کند و این امر باید به موقعیت و لوکیشن پل طوری باشد که
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 . پل کابلی معلق:5

ها این پل .باشدها میطور که از نامش پیداست، مسئولیت تحمل کشش خالص بر عهده کابلهای کابلی، هماندر ساخت پل 

باشند. جهت متری نیز قابل طراحی می 3۰۰۰متر صرفه اقتصادی داشته و حداکثر تا مسافت  3۰۰های بیشتر از در مسافت

 ترینمعروفاز  .توان از مصالح فوالدی نیز استفاده کردصرفه تر بودن در ساخت عبور گاه این نوع پل میبهتر و مقرونسبک

 شهر سن فرانسیسکو آمریکا اشاره نمود. Golden Gate Bridgeبه  توانمیپل معلق در دنیا 
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 ای:. پل کابلی ترکه6

گر بلند میانی و از طرف دیها( و دو پایههای کناری )کولهروی پایه طرفازیکصورت یک صفحه صلب ها، عرشه بهدر این پل

های ایهیابند بار وارده را به پها در تمام طول پل گسترش میهای مورب تکیه نموده است. این کابلطور االستیک روی کابلبه

طور موازی در دو طرف عرشه قرار داده و یا توان در دو صفحه قائم و بههای ذکرشده را می. کابلنمایندبلند میانی منتقل می

 .طور مورب و در امتداد محور طولی پل به پایه میانی متصل نموددر جهت عرضی نیز به

 .ستفاده نمودگیرند اتوان از یک مجموعه کابل که در امتداد محور طولی پل قرار میهمچنین در بعضی شرایط می

ای به تعداد زیاد و تا های ترکهباشد، پلاز فوالد یا بتن مسلح می معموالًشده و طرح H یا I ،Aهای میانی پل به شکل پایه

 .اندشدهمتر ساخته ۵۰۰-7۰۰دهانه 
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 گردآورنده:

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتاب مؤلفمهندس اسالم اسالمی مدرس و 
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