
 

  

  هاهاي جلوگیري از این آسیبها و راهبررسی اثرات تخریبی زلزله بر پل

  
  رانیصنعت او  سازه، دانشگاه علم، دانشجوي کارشناسی ارشدیامان صغرا

  

  

  

  :دهیچک
اي هاي عمده  میالدي در آمریکا، ژاپن، تایوان و ترکیه، آسیب        90ي  د اتفاق افتاده در دهه    هاي شدی زلزله
پذیري مناسب در اعضاي آنهـا از       ها براي زلزله و ایجاد شکل     هاي طراحی پل  روش. ها وارد آوردند  به پل 

هـا،  یل وسعت آسیبهاي اخیر به دلبعد از زلزله  . هاي پل مطرح شد   نامه میالدي در آیین   70ي  اوائل دهه 
ها از طرف کارشناسان مهندسی زلزله مورد سوال قرار گرفت و مجدداً تحقیـق          ي طراحی این سازه   نحوه

در این راستا و براي طراحی ایمـن  . پذیري و جزئیات طراحی اجزاي پل شروع شد      بر روي نیازهاي شکل   
هـاي پـل در     در این مقاله، آسیب   . دها شناخته شون  هاي پل و دالیل این آسیب     ها الزم بود که آسیب    پل

نتایج حاکی از  . ها بحث شده است   هاي کاهش آسیب  هاي اخیر ارائه شده و در مورد دالیل آن و راه          زلزله
-آن است که در جایی که گسل از زیر یا نزدیکی محل پل عبور کرده است، حتی اگر پلی مطـابق آیـین    

  .ي پل وجود داردهاي مدرن طراحی شده باشد، احتمال فروریزنامه

  ي پل، نشیمن، گسل، کلید برشی، پایه پل: کلمات کلیدي

  

  :مقدمه -1

ـ  ی مهندسـ  يهـا  سازه ی در طراح  يارات لرزه یت به حساب آوردن تاث    یاهم  ین بـار مـوقع    ی اول
هـا بـدون    در آن روزهـا پـل     .  ژاپن رخ داد   1ي کانتو 1923 يب مخرب در زلزله   یشناخته شد که آس   
 معـادل بـا   یکی اسـتات ی جـانب  يرویـ روش ن . شـدند ی سـاخته مـ    يا لـرزه  يهایدرنظرگرفتن آشفتگ 

 ياب لرزه یلب روش ضر   مجاز، که اغ   ی روش طراح  ي بر مبنا  3/0 تا   1/0ن  یب زلزله ب  ی ضر يریبکارگ
                                                
١   - Kanto  

 8649: کد مقاله
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از آن زمـان  .  وارد شد1923 بزرگراه در سال يها پلی بود که در طراحيزین چیشد، اول یده م ینام
. افـت ی گسترش   یقاتی تحق يهاشرفتی و پ  ياب لرزه ی آس يافته و بر مبنا   ی بهبود   يا لرزه یکار طراح 

 ين نامـه یـی به عنوان مثال در آ.  مناسب بوديانان از عملکرد لرزه  ی اطم ي اول برا  ياما هنوز مرحله  
 و شـامل  شـد ی قائم درنظر گرفته مـ 1/0 و ی افق2/0ب یتنها ضر) JRA 1964( ژاپن 1964 یطراح
 یی، روانگرایکینامی، پاسخ د يریک حوزه، انعطاف پذ   ی نزد ینیون حرکت زم  ل همچ ئک از مسا  یچ  یه

  . نبود2یل مانع از جاکندگیو وسا

-در دهه. وستی خاك بوقوع پ  یی در اثر روانگرا   ياب گسترده ی، آس 3گاتایای ن 1964 يدر زلزله 
دوبـاره   ی خاك و گسترش جانبیین بار شناخته شد، روانگرای اولي برای که گسترش جانب  1990 ي

) JRA 1971 (1971 ي در مقـررات راهنمـا  ییل روانگرای پتانسیابیارز.  شدندیابی ارز1980از دهه 
 در مقـررات    یـی سم ناشـناخته روانگرا   یـ ل مکان ی به دل  یی روانگرا ي برا یند طراح ی فرا یداخل شد، ول  

ا یـ مهارهـا   خـاك،  یـی  عالوه بر اقدامات انجام گرفته در مورد روانگرا      . وجود نداشت  1971 يراهنما
هـا  جـاد شـده و در پـل   ین بار ایع اولیگاتا در مفهوم وسیای ني بعد از زلزله یل مانع از جاکندگ   یوسا

ـ یـ  زی نـسب یی از جابجـا یها ناشـ   پل يب گسترده یآس. بکارگرفته شدند  رسـازه،  ین روسـازه و ز یاد ب
کا اتفاق ی آمر4يناندو سن فري زلزله1971در سال  . بودیل مانع از جاکندگیجاد وسای ا ي برا یالهام

 و  ندر شـد  ییـ کا دسـتخوش تغ   ی پل آمر  ينامهنییبعد از زلزله، آ   .  شد ياب گسترده یافتاد و باعث آس   
 بـا  يالدی مـ 90 يدر دهه . پل انجام شدی در عناصر اصل  ی کاف يریپذن شکل ی تام ي بر مبنا  یطراح

هـا،   گـسترده در پـل    يهـا بی آسـ  يه و مـشاهده   یوان و ترک  یکا، ژاپن، تا  ی مخرب آمر  يهاوقوع زلزله 
کـه روش  نیـ ا ایـ انـد و    نبـوده  ین شده کاف  ی تام يهايریپذا شکل ین سوال مطرح شد که آ     یدوباره ا 
پـذیري و جزئیـات    و دوباره تحقیق بـر روي نیازهـاي شـکل   ردیدنظر قرار گ  ید مورد تجد  ی با یطراح

هـا   دالیـل ایـن آسـیب   هـاي پـل و   الزم بود کـه آسـیب     ن راستا یدر ا . طراحی اجزاي پل شروع شد    
 .شناخته شوند

 :ری اخيهاها در زلزلهب پلیآس -2

، )1995( ژاپـن 6، کوبه)1994(کای آمر5چی نرتريها بودند که در زلزلهییهاها از جمله سازه  پل
ـ . د شدندیب شدی، دچار آس)1999(هی ترک9ی و دوزچ8یو کوچاائل ) 1999(وانی تا 7یچ -یچ  یخراب

                                                
٢  - unseating prevention devices 

٣  -  Niigata 
٤   - San fernando 
٥  -  Northridge 
٦ - Kobe 
٧ - Chi-Chi 
٨ - Kocaeli 
٩ - Duzce 
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ـ ی اینجا به بررسیدرا. لت عوامل مختلف و به اشکال گوناگون بودها به عجاد شده در پل  یا -ین خراب
  .شودیها و عوامل آنها پرداخته م

 :ی برشيدهایمن و کلی نشی خراب-2-1

 يدهایـ کل. باشـد یمـ  ی برشـ يدهایـ من و کلی نشی، خرابهادر پل  معمول   يهابی از آس  یکی
 یتصور عموم . شوندیرشه به کار گرفته م     ع یکننده از حرکت جانب   يری به عنوان عناصر جلوگ    یشبر

ها توجـه  ها و شالودههیرها، پای به شاهتیستی پل فقط باي و ساخت سازه   ین است که در طراح    یبر ا 
 انبـساط و    يهـا، مهارهـا، درزهـا     منینشه همچون   ی ثانو ي به اجزا  یکه عدم توجه کاف   ینمود در حال  

ن موضـوع در  یـ ا. ر نامطلوب بگذاردیملکرد پل تاث بر عی اصليتواند همانند اجزا ی م ی برش يدهایکل
 طبـق  ی اصـل ي اجـزا یرغـم طراحـ  یها عل  از پل  ي مشهود بود و تعداد    يالدی م 90 ي دهه يهازلزله

ب شـده و  ی دچـار آسـ  ی برشـ يدهایـ ها و کلمنی نشیل ضعف در طراحید، به دل  ی جد يهانامهنییآ
-ی چـ 1999 سال يده در زلزله  یدبی آس يها از پل  یکی Yen-Fengپل   .ندختی آنها فرور  يهادهانه
ن اعضا از کار افتـاده و  ی، ای برشيدهای نامناسب کلیل طراح ی به دل  ،وان بود که در اثر زلزله     ی تا یچ

  .]10و1[اندنشان داده شده1ها در شکل بین آسیا. جاد شدی پسماند ای نسبییدر پل جابجا

  

     
  Yen-Feng پل ی برشيدهای کلیخراب اثر  درایجاد شدن جابجایی عرضی پسماند: 1 شکل

. ه خـراب شــد یـ  ترکی کوچـاائل 1999 ي بـود کـه در زلزلـه   Sakarya ياگـر، پـل دره  یپـل د 
M.Erdik )2004 ( وPamuk و همکـاران )اعتقــاد داشـتند کـه در اثــر ضـعف در طراحــی     )2005

 متر حرکت 5/0یش از ي بها جابجا شده و شاهتیرها به اندازه کلیدهاي برشی و خرابی آنها، نشیمن     
  .]19و3[کردند
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ـ  و کل  یگاههیصفحات تک Sakarya (a يا درپل دره  یگاههی تک يهاستمی س یخراب: 2شکل ـ ي  دهای  یبرش
  ياات پل درهیجزئb)ده یدبیآس

 ؛دنـد یب دیشان آسـ منی و نشی برشيدهای کلیو پل اشاره در باال به خاطر ضعف در طراح  د
شـود و ممکـن   یجاد نمـ ین اعضا فقط به خاطر ضعف خودشان ایر ا  د ید توجه کرد که خراب    ی با یول

 آن قـسمت از پـل، در   اجزاي پل و خرابیری سایل ضعف طراحی درست، به دلیطراح است با وجود  
در چنین . ها و کلیدهاي برشی، آنها نیز دچار خرابی شوند        اثر نیروهاي بیش از حد وارده به نشیمن       

  .شودهاي بعد به آنها اشاره میدیگري است که در بخش دلیل اصلی آسیب عامل ،ییهاپل

  : پليهاهی پای برشی خراب-2-2

ـ  يری و جلـوگ   ی کـاف  يریپـذ جـاد شـکل   ی ا يبرا،  يا لرزه ی طراح يهانامهنییطبق آ   ی از خراب
 حـداقل  یستیـ ن بایهمچنـ . ژه درآنها اسـتفاده شـود    ی و يگذارها الزم است که از خاموت     هی پا یبرش

-ها و استفاده از خـاموت  هی درپا يریپذجاد شکل یبحث ا . ت شود ی رعا ی طول يتورها آرما يطول مهار 
 ی طراحـ يهـا نامـه نیـی کا مطرح شد و بعـداً در آ ی آمريفرناندو سن1971ژه بعد از زلزله     ی و يگذار
-نامـه نیـی  طبق آیها با وجود طراح   از پل  ي تعداد يالدی م 90 دهه   يهادر زلزله .  آورده شد  يالرزه
ده یـ ن پدیـ  و اندهـا شـد  هی در پایب برشی دچار آسيالدی م1971 بعد از سال    يا لرزه ی طراح يها

 يگـر یا عوامـل د   یاند   نبوده یجاد شده کاف  ی ا يهايریپذا شکل ین سوال را مطرح کرد که آ      یمجدداً ا 
ده شـد کـه در   ی دWu-Shi در پل ین نوع خرابی از ايانمونه . دخالت دارند  ین نوع خراب  یجاد ا یدر ا 
ن پـل در  یـ  ايه و شـالوده یـ جاد شـده در پا ی ای برشیخراب. دیب دیوان آس ی تا یچی چ 1999زله  زل

 1970 در ژاپن قبـل از سـال       Hanshin از آزادراه    Fukaeهاي  پل .]23[شودیده م ی د 5 تا   3اشکال  
هـاي  خرابی برشـی نابهنگـام سـتون   . ها فروریختند کوبه ژاپن این پل1995در زلزله  . ساخته شدند 

 يهـا شکل. مسلح در محل قطع آرماتورهاي طولی با طول گیرایی ناکافی باعث فروریزي آن شد     نبت
  .]23[هاستن پلیداده در ا رخيهای خرابيدهندهز نشانی ن8 تا 6
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  Wu-Shi پل یسونی شالوده کی برشیخراب: 4شکل     Wu-Shi پل يهاهی پای جانبییجابجا: 3شکل 

  

                
  Fukae يها پلیخراب: 6 شکل                   Wu-Shi پل يهاهیپا ی برشیخراب: 5شکل

  

                

  مسلحخرابی نابهنگام ستون بتن: 8 شکل               Fukaeاي فروریزي پل دره: 7شکل 

د ی شـد ینـ ی بـا در معـرض حرکـت زم        بدین گونه بود کـه     Fukae يا پل دره  یسم خراب یمکان
که ییها، جای پي باالي متر5/2 در  يا گسترده ي و قطر  ی خمش يهاها دچار ترك  قرارگرفتن، ستون 

کـه مقـدار   یاز آنجـائ . ده شـده بودنـد، شـدند   یـ  بری ناکافي با طول مهار   ی طول يلگردهایسوم م کی
  .]23[ها شد در ستونی ناگهانی برشین باعث خرابی نبود، ایها کافخاموت

 

  :هارها و افتادن دهانهی شاهتی خراب-2-3
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 هـا از اسـتحکام الزمـه برخـودار بـوده و همـه       بکاررفته در پـل يرهایها و شاهت معموالًً عرشه 
-ی خودشـان نمـ  یل ضعف در طراح  ی به دل  یت شده و دچار خراب    ی در مورد آنها رعا    یالزامات طراح 

دو . باشـد یگـاه مـ  هیـ  تکيروش آنها از زرها به علت لغی اتفاق افتاده در شاهت    يهایاکثر خراب . شوند
 و  ی طـول  یی جابجـا  ي بـرا  یمن ناکـاف  ی عـرض نـش    یکی ، دخالت دارد  يادهین پد یعامل در وقوع چن   

ـ  90 ي دهـه  يهـا  خراب شده در زلزلـه     يهادر پل . هاهی دوران پا  يگریرها و د  ی شاهت یعرض  ی، خراب
 از ياه نمونـه یـ  ترکArifiyeپـل   .بـود ل دو عامل مذکور     یها عمدتاً به دل    دهانه يزیرها و فرور  یشاهت
ـ ی طولیین پل جابجایدر ا. ختیر  آن فرويهاه دهانهی ترکی کوچاائل  بود که در زلزله    ییهاپل ش ی ب
 يرها از رو یجـه شـاهت   یر بود در نت   یمن شاهت یشتر از عرض نش   ی ب یین جابجا یا . متر اتفاق افتاد   1از  
  .]19[ختندیها فرورده و دهانهاشان افتیهاگاههیتک

  

 
  ده در کولهیب دی آسی برشيدهایکلc) یی هواينماb) ی جانبينماArifiye (aروگذر : 9شکل 

  

         
  Kocaeli ي در زلزلهArifiye روگذر يزیفرور: 10شکل 

. خـت ی فرور یچـ ی آن در زلزلـه چـ      يدهد که سه دهانـه    ی را نشان م   Shi-Weiر پل   یشکل ز 
Kosa  گـاه  هی تکير از رو یها، شاهت هیاثر دوران شالوده و پا     در    اعتقاد داشتند که   )2001( و همکاران

  .]13[نداهحرکت کرده و افتاد
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  Shi-Wei پل ي سه دهانهيزیو فرورسبت به محور پل ن هاهیکج شدن پا: 11شکل 

Hsu و  Fu)2004 (     پل   يهاهی در پا  ی برش یگزارش دادند که با وجود خراب Wu-Shi    و طـول 
  .]10[ختندین پل فروری ايهارها، دو تا دهانهی شاهتي برایمن ناکافینش

  

         

  Wu-Shi پل يهی پای برشی و خرابیمن ناکافی افتاده به علت نشيرهایشاهت: 12شکل 
  

  : نشست دال معبر-2-4

 ییهـا در پـل . شودیها حاصل مز کولهیا نشست خاکریها هی پایی در اثر جابجا   ین نوع خراب  یا
من ی نـش يرها از روی شاهت,هاز کوله یا نشست خاکر  یها  هین پا یشدن اختالف تراز ب   دا  یرغم پ یکه عل 

 يهـا گـزارش داد کـه دهانـه   ) Philip Yen)2002 .شـود یفتادند، نشست دال معبـر مـشاهده مـ   ین
 Chang. ]28[ آنها دچار نشست شـدند     ییها و جابجا  هی پا یل خراب ی به دل  Wu-Shi پل   يختهیفرونر

ـ   اینيز به نشست به طرف غرب روسازه      ین) 2000(و همکاران  ب ی آسـ يهـا هیـ  پای پل در اثـر خراب
  .]2[نداه اشاره کرديطر قی برشيهاها در امتداد تركسونیده و کید
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  Wu-Shi  اتفاق افتاده در پل يهانشست: 13شکل

  : خاكیی از گسلش و روانگرای ناشيهای خراب-2-5

بـه عبـارت   . باشـد ی اشاره شده در بـاال مـ     يهای از گسلش شامل همه خراب     ی ناش يهایخراب
 از کـار    ی برشـ  يدهایـ  کل ،ها ترك برداشـته و دوران کـرده       هی گسل در اثر زلزله، پا     ییگر با جابجا  ید

ر پـل   یدر واقع عبور گسل از ز     . زندیریها فروم ده و دهانه  یشان لغز منی نش يرها از رو  یافتاده و شاهت  
 ی حتـ ،انـدازد ی گـسل، سـالمت پـل را بـه مخـاطره مـ          یکیا نزد ی ساخت پل در محل      یا به عبارت  ی

-Bei پـل    يهـا  دهانـه  يزیـ فرور . مدرن ساخته شده باشـد     يهانامهنیی پل طبق آ   ي اجزا ياگرهمه

Feng    ییجـاد شـده در اثـر جابجـا      ی ا ي متـر  6 ی ال 5 قائم   ییل جابجا یوان به دل  ی تا 1999 در زلزله 
  .]19[گسل عبور کرده از محل پل بود

 
د در اثر گسلشیجاد آبشار جدیا: 14شکل  

. هایی است که طبق استانداردهاي اخیر ساخته شـده اسـت   ترکیه جزو پل   Boluاي  پل دره 
رغم گذر گسل از زیـر محـل پـل، بـه      هاي ترکیه در دست ساخت بود و علی       این پل در هنگام زلزله    

هـاي آن  هانـه د) EDU(ي انـرژي دلیل اسـتفاده از مهـار در درزهـا و واحـدهاي مـستهلک کننـده           
هـا را  اشکال زیر ایـن آسـیب  .ها و کلیدهاي برشی دچار آسیب شدفرونریختند و پل تنها در نشیمن    

  .دهندنشان می
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  Boluاي  و دررفتگی سیستم نشیمن در پل درهEDU نکنده شد: 15 شکل

  

ن یـ ا. ودشـ یهـا مـ    دهانه يزیها شده و منجر به فرور     هی پا ییز باعث جابجا  ی خاك ن  ییروانگرا
ــپد ــل ی ــل پ ــاده در مح ــهيه ــورد  ي کوب ــشم خ ــه چ ــن ب ــارانSyngros.  ژاپ و ) 2004( و همک

Mylonakis  کوبه پرداختهيهاب پلید آسی خاك در تشد ییبه نقش روانگرا  ) 2004( و همکاران -
  .]21و20و14[اند

  

 :يریگجهینت -3

-بیر، آسـ یـ  اخيهاها بعد از زلزلهب پلی مقاالت و گزارشات ارائه شده در مورد آس     یبا بررس 
  : مشاهده شده عبارت بودند ازيها

   خاكییا روانگرای گسل یختگی پل در اثر گسیخراب) الف

  ی و عرضیمن و انحراف روسازه در هر دو امتداد طولی نشیخراب) ب

  ی برشی پل به علت خرابيهاهی پای و کج شدگيزیفرور) ج

  منی پل به خاطر لغزش از نشيها دهانهيزیفرور) د

  هابان کولهی پشتيوارهی دیرابخ) ه

  :ها بدست آمدبیر در مورد آسیج زیها، نتایبا توجه به نوع خراب

ز بـوده و معمـوالً    یـ آم سازه فاجعه  يا در مجاورت آن برا    یر پل   ی گسل در ز   یختگیگس - 1
. شـود ین بزرگ است، مـ ی زم یی که جابجا  یها، مخصوصاً وقت   دهانه يزیمنجر به فرور  

تـر کـه طبـق    یمی قـد يهـا  بوده و به شدت به سازه      يک گسل قو  ی نزد يهالرزهنیزم
هـا بـا   کـه گـسل  یامـا از آنجـائ  . زنـد یب م یاند، آس  نشده ی مدرن طراح  يهانامهنییآ
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 مواقع ممکن اسـت ناچـار بـه سـاختن پـل در          ی مختلف وجود دارند، گاه    يهاقدرت
 پـل   و سـاخت   ی در طراح  یتیلوو ا یستی با یطین شرا یک چن یتحت  . محل گسل شد  

 يممکـن اسـت بـرا     .  کـرد  ینـده طراحـ   ین را در آ   یگزی جـا  يرهایدرنظر گرفته و مس   
ها بـا  را پلی ز،رندیتر مورد استفاده قرار گ کوتاه يها پل، دهانه  يم فور یل در ترم  یتسه
 .رترندیپذبی گسل آسیکیتر در نزد بزرگيهادهانه

من مناسـب   ی و نـش   یمن کـاف  ی، عـرض نـش    یل مانع ازجاکندگ  ی، وسا ی برش يدهایکل - 2
 يهـا ن، دهانه ی زم یخراب.  محافظت پل از ضربات ناخواسته فراهم شوند       ي برا یستیبا
ن یـ  در سـازه شـوند کـه ا   یممکن است باعـث حرکـات اضـاف   ...  و   ییده، روانگرا یخم
ـ يری جلـوگ ي بـرا یزات عال یل، تجه یوسا  یطراحـ  .باشـند یشتر مـ یـ  بيهـا ی از خراب
از . ه سـازگار باشـد    یـ  پا یت طراحـ  یـ ظرفمن الزم است که بـا       ی و نش  ی برش يدهایکل

ب ی اجتناب از وارد آمدن آس     يار مشکل است، برا   یب شالوده بس  یم آس یکه ترم یآنجائ
اد یـ ز.  شـوند ی پل طراحـ يهیتر از پاي قویستی نبای برشيدهایا شالوده، کلیه یدر پا 

 ی که روسازه در جهـت عرضـ       یشود که موقع  ی باعث م  ی برش يدهایبودن مقاومت کل  
روها را به ستون پل انتقـال داده    یکند، ن ی برخورد م  ی برش يدهای کرده و با کل    حرکت

  .ن امتداد شودیرسازه در ای به زي جديهابیو منجر به آس
ـ یانتظـار ناشـ  رقابـل یاد غیـ  ز یی وفق دادن با جابجا    ياد برا یمن ز یعرض نش   ی از خراب

-ها با هندسـه  در پلن کار مخصوصاًیا.  استید، راه حل مناسبی شديهاا لرزهین  یزم
  .د خواهد بودیار مفیده بسیا خمی نامنظم ي

چ و خـاموت  ین کـار از دورپـ  ی ايبرا.  کرديریها جلوگهی در پای برشی از خراب یستیبا - 3
 بتن مـسلح اسـتفاده شـده و قطـع           يهاهی در پا  يریپذنان از انعطاف  ی اطم ي برا یکاف

 .دریها صورت گهی ارتفاع پايانهید در میآرماتور نبا
شتر یـ  خـاك ب  یی به همراه روانگرا   ی از گسترش جانب   یل ناش ی که پتانس  ییهادر محل  -4

 . منظور کردید در طراحیاست، اثر آن را با
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