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چکیده:

برای غلبه بر اثرات منفی یک فاجعه ،ساختمانها و زیر سااخ هاا و باه راور لای وار جواماد ،بایاد رفتااری ارو اا ی

داشته باشند .به نوان و سمی از مفهوم واب آوری ،واابآوری لارزه ای باه وواناایی یاک سیساتا بارای ااه

شاان

لرزش ،جذب این لرزش و بازیابی سارید ساازه بعاد از آن هفتاه مایشاود .واابآوری ساازه هاا ،رویکارد اولیاه اش را از
یک مفهوم مومی ور و وسید وار بدسا

آورده اسا

و در اداماه آن مسااند مهندسای فرماوش بنادی شاده اناد .مای

سازی فیزیکی وابآوری در زیر ساخ هاا شاامد احتمااش و ااوز شاتاب رب اه یاا دریفا

درون رب اهای از یاک حاد

مشخص اس  .برای این منظور از پاسخهای غیر خطی ساازه اساتفاده مایشاود و همنناین اثار بهساازی و وعمیار و اثار
مدت زمان الزم برای بازیابی سازه و در ادامه جوامد ،مد نظار رارار مایهیارد .ایان چهاارچوب پیشانهادی واابد احتمااش

و شکس

و وااب آوری را باه واورت یاک رویکارد پیوساته باه هاا ربا مایدهاد .در ایان م الاه ساعی بار معرفای

مشخصااهای بااا نااام شاااخص وااابآوری جوامااد اس ا

 PEOPLESمحاسبه و م ایسه میشود.

واژههای لیدی :وابآوری لرزه ای ،زیرساخ

ااه بوساایله آن ملکاارد جوامااد مختل ا

ووس ا چهااارچوب

ها ،جوامد ،بازیابی ،ارزیابی.

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال دوم ،شماره یک،شماره پیاپی ،3بهار و تابستان 1396

77

-1م دمه
زیرسااا هااای مام ااو کااور کیاای ساارایا هااایی را ارا ااو ماایدهنااد کااو مام ااو وسااییو نهااا ماایتوانااد دران ااود ،در
خشهای مختیف ت اما ررارار مای کناد ا اتت ن ناشای از زه هاو ا دیگار تیاای بای ای اعال ادا عمیکارد در نای
زیرسا هایی میشود امارازه اا میاان مادن م هاو تاا اری  ،کاو عااارن اسا از تواناایی یات سیرات ارای کااهش
شانا هرزش ،مذ ای هارزش ا ازیاا ی ساری اد از ن ،تومهاان از ااردا متادیا دی یکای زیار ساا هاا ،او سام
تا اری نهاا ارده شاده اسا ] [1در نای شارایکی ،ایا ی عمیکارد یات ساازه ارای ارزیاا ی تاا اری ن حیااتی
اس تاکنون نگرش مهندسی ا براحان نرا او ساازه او ایا شاک اوده اسا کاو ساازه ،عماوی از مام او اسا کاو
پایداری ود را و تنهاایی ا ادان توماو او ت اما اا دیگار اما ای مام او ح ام مایکناد ،اهای امارازه رایکاردی مدیاد
نرا و ای مویوع اماود دارد ا ن ایا اسا کاو هار عماوی از مام او مای ایرا پایاداری اود را در عای ت اما اا
تااا اری ماایتااوانی عمیکاارد
دیگاار ام ا ای مام ااو ح اام کنااد نااا رای در ادامااو ااا ت ریااف مشخ ااوای ااا نااا شااا
موام مختیف را ا ه مقایرو کنی
کمی ساازی ا ارزیاا ی تاا اری اراای  ،ماتنای ار تاا نااهی ای اد اسا کاو اود اا راتو او وناا ونی عمیکارد در
بی یات داره ماورد نیار مای اشاد ] [2–4ایا تکاما در بای زماان ،مخ وااا در ماتال ازیاا ی ،1رایکارد تاا اری را
از دیگاار رایک ردهااا کااو تنهااا ااو تخماای رااارن ا امااران ناای ن ماای پردازنااد ،تمییا ماای دهااد هم ناای تااا اری در
مقیاس هاای ر تار مای تواناد او ااورن یات هاار و ماام ارای ت ریاف ا انادازه یاری تاا اری دجاای در یات
مام او در مقیاااس هااای دماایی مختیااف ممتیاای  ،منکقاو ای م ،کاااهش تمااا عوارا در حااد امکااان ا دا ااره رساایدن ااو
حاها ااهیااو در اساارع ارا  ،ت ریااف شااود ه ا مناااو کااو عمیکاارد مام ااو را مشااخ ماای کنااد ،شاانا تو شااده اسا ا
وسییو ی مخ ف  PEOPLESم ردی ا ارا و شده اس [5] .
راش براحی مدید ا کیی تری کاو اا ناا براحای ماتنای ار تاا اری ) (RBDشانا تو مای شاود ،مای تواناد او عناوان
حاه کیی تری از براحی ماتنای ار عمیکارد ) (PBEدر نیار ردتاو شاود هادا براحای ماتنای ار  RBDایا اسا کاو
سازه هاا ا او باور کیای تار مواما تاا حاد ممکا متاا ارم اشاند ا تکنوهاوای ،ردتاار ا اعمااهی را کاو اعال مای شاود
سازه یا مام او عمیکارد ااهیاو اود را تاا حاد ممکا داورا دسا یااردناد ،راترش مای یا اد .او عااارن کیای تار ،ایا
هار و امکان رترش نر ادا ار هاای پشاتیاان ت امی یاری مورا او رناماو ریا هاا ا دیگار ت امی یرناده هاای
کییدی ا سرمایو داران را می دهد تا تا اری موام شان را ارزیا ی کنند ا ن را اد ایش دهند
-2ووسعهی (Performance Based Earthquake Engineering) PBEE

اارای ده ا  ،RBDای ا پااارا راا در هیر ا زیاار ااا هااای براح ای ماتناای اار عمیکاارد را در دا دهااو ی ا یاار در مریکااا
تاو کرده اس :
 ، 0991 مهندسی زه هو ر اساس عمیکرد
 ، 0991 ااهی نر مهندسی زه هو ر اساس عمیکرد:



()FEMA273: NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings




;)(FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings




;)(FEMA 445: Next generation Performance-Based Seismic Design guidelines
تراای اایی  ، PBDر اسااس ت کیات رمایو احتماا کا او نادی ماد متتما

 ،0111نر دا مهندسی زه هو ر اساس عمیکرد:
 ، 0112نر

دی مهندسی زه هو ر اساس عمیکرد:

ممد اسمی هرزهای ،تقایا ،ظردی ا رارنم ا و اورن زیر ت
م 0م
| ( )
( )
|) (𝜆𝜆 |) |

کاو کتر تقرای مای شاود

ریف می شود ]:[6

|

( ∭

)

(𝜆𝜆
1
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کو در ن سنجو شدن می اشد رای مثا  (Sa(T1), epsilon, Sdinelasticا م
سنجو رارن اس مشرایط ا عوار دی یکی/انش ا انم
های متییم
= پارامترهای تقایای مهندسی متغییر مکان نرای م یشتری  ،اری ماندهم ،شتا  ،شا
= متغییرهای ت می م رارن ،عمیکرد ،زمان تا یر ،رارن ناشی از سوانح بای ی ا م
) (𝜆𝜆 = میانگی درااانی ساهیانو از یت متغییر ت می
هر کدا از ررم های م ادهو ی ا اید و اورن ماری ت یی شوند
یت برح ا و ا کیی از راش  PEERو اورن زیر اس ]:[7
 0ت ریف راه های عمیکرد ام ای سازه ای ا غیر سازه ای
 0اداره ناهی کر هرزه ای ا انتخا مناش های زمی
 3ارزیا ی پاسخ سازه
 4توهید پارامتر های تقایای مهندسی ایادو ر سازمان
 5متاساو ه ینو های از سازی ک
 2متاساو عاارن های مختیف از داده های ه ینو از سازی ک
در حااا حایاارای راش ) (PBEEدر  ATC-58ا  ،ATC-63ا هم ناای کشااورهای دیگاار ماننااد اای ااو نرااخو مدیااد
یی نامو مبراحای هارزه ای ارای ساا تمان هاا م ) (GB50011-2010او منیاور براحای ساازه هاای یناد ا سیرات هاای
مادعانو ایادو شده اس ا ای در حاهی اس کو ریاری ازسازه ها هنوز ه میتوانند ا  RSAسنتی براحی شوند
-3محدودی

های PBEE

رااترش ماای یا ااد ،اهاای رراام هااایی امااود دارد کااو  PBEEن را پوشااش

ا ر ااو ای ا متوداهااوای مراشم ااو ساارع
نمیدهد مانند:
 0ارزیا ی دارایی
 0ارزیا ی امتماعی
م هو براحی ماتنای ار عمیکارد مای تواناد اسات اده شاود تاا ردتاار یات ساازه یاا ساا تمان من ارد را ت ریاف کناد ،اهای
عمیکرد یت سازه من رد وسییو عمیکرد ودش کنتار نمای شاود یکاو اا عمیکارد دیگار نهااد هاای هماان مام او کاو او
شدن ا نها دارای امار متقا ا اسا  ،سانجیده مای شاود یات مثاا اایاح از ایا اساتقت ای ساا تمان ا مام او یات
یمارستان اس کاو نمای تواناد ادان ااهکتریرایتو او هاره ارداری اود اداماو دهاد حتای ا ار ساازه ادان سایا
ااری مانااد مثااا دیگااری از  PBDوسااییو ی زه هاو مخار  [8] L’Aquila earthquakeماای اشااد کااو در بااو ن شااهر
کو ت  Castel nuovoو بور کام تخریا شاد او ما یات ااحاد مراکونی کاو اد از زه هاو د اار راارن کمای شاد
ا تومو و  PBDساازه در ایا ی مناساای اسا اهای اا توماو او  RBDایا ااحاد مراکونی را ا هاره ارداری نیرا
زیرا را یی ت ام متقا ا سایر نهادهای دا مام و را ندارد

-4رراحی بر اساس واب آوری

امرازه ،نگرش براحان ا مهندسای او باوری اسا کاو ساازه او تنهاایی پایادار ااری ماناد ،ادان اینکاو ت اما متقا ا
ا مام و در ن در نیر ردتو شود در حااهی کاو ار عکاا ایاد او عناوان یات عماو یات پار او از راناد براحای در نیار
ردتو شود در حا حایار یات راه نگارش مدیاد او هماو مراای اماود دارد ساا تمان تنهاا در نیار ردتاو نمای شاود،
یکااو ااو عنااوان یاات ااراه از سااا تمان هااا کااو از رایکاارد دارایاای 2کااو ماای تااوان ااو اسااییو ی ن ناااهی رااارن هااای
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منکقو ای را انجا داد و حراا مای یاد ا در نتیجاو نگارش از ااحاد هاای مراکونی او یاون هاای مراکونی تغییار مای
کند
ای م هاو از اان مااهی ردتاو شاده اسا کاو در ن تراوری پورت وهیاوی مادرن ) (MPTدر بای ساا هاای  0951تاا
 0911یاات پیشاارد مه ا در مدهرااازی ریایاای ماااهی ،تیقاای ماای شااود ) (MPTااو عنااوان یاات ترااوری ساارمایو ااذاری
اسا کااو تااتش اارای کاااهش کاار در یاات سااکح از ااازده ی مااورد نیاار ،وسااییو ی انتخااا دریا سااه دارایاای هااا را
دارد ) (MPTیاات درمااو ریایاایاتی از م هااو تنااوع ) (diversificationدر ساارمایو ااذاری ،ااا هاادا انتخااا مجموعااو ای
از سرمایو ذاری در خش های مختیف ،نراا او سارمایو اذاری در یات ااحاد من ارد مای اشاد کاو اا ریرات کمتاری
ه همراه اس
کور مشا و م هو تنوع مای تواناد در زمیناو ی تاا اری دجاای ها کاار ردتاو شاود ،کاو در ن پخاش کاردن هراازی
در سازه های مختیاف در یات ناحیاو ی ماورد نیار مای تواناد تاا اری را مجموعاا یشاتر از هار هراازی من ارد ادا ایش
دهد  MPTاز ش یت دارایی را ناوان یات تاا توزیا نرماا ماد مای کناد  ،کار را او عناوان انتاراا م یاار اازده
ت ریف می کناد ا یات پورت وهیاو مدارایایم را ناوان یات ترکیا ازن دار از دارایای هاا در نیار مای یارد کوریکاو اازده
پورت وهیااو ااا ترکی ا ازن دار ،ااازده دارایاای هااا اس ا کااور مشااا و کاار در  RBDماای توانااد نااوان انتااراا م یااار از
عمیکرد هر ااحد مراکونی ت ریاف مای شاودا ناا رای عمیکارد یات مام او مای تواناد او عناوان ترکیا ازنای از عمیکارد
هر ااحد مراکونی ت ریاف شاود مها اسا کاو اشااره کنای کاو مام او یات سیرات پی یاده اسا کاو راارن هاا او
اندازه راند ازیاا ی ،موانا هماراه ها هراتند ا پاارامتر هاای زیاادی در ن د اها دارناد کاو تنهاا پارمترهاای مهندسای
مانند تغییار مکاان نراای ،شاتا ا در ن د یا نیراتند ،یکاو هم نای دیگار پاارامتر هاا مانناد امتمااعی -ارت اادی،
س مم یا ا ها د یا هراتند هماو ایا پاارامتر هاا ارای ت ریاف ازیاا ی ناوان خشای از در یناد براحای RBD
هرتند ا نا رای اید پیش تر رنامو ری ی شوند
 -5فرموالسیون وحلیلی

ان کاااا پااذیری متااا اریم ااو اااورن شااماتیکی در شااک م0م ااو اااورن یاات مراااح هاشااور ااورده مسااایو
شااا
وردهم تت عمیکرد تا یت سیرت ا ) Q(tمی اشد ا و اورن زیر ت ریف میشود:
م 0م
) (
∫

)→(

زمان کنتر داره مد نیر می اشد
کو در ن ) Q(tعمیکرد سراسری یت منکقو در نیر ردتو شده اس ;
تاا اری در ن ارزیاا ی شاود
; → یت ردار مکان می اشاد کاو مور یا مکاانی  pدر ناحیاو ماد نیار کاو ناسا شاا
را ت ریف میکند ].[11],[10].[9

شکد  -1واب آوری

80

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال دوم ،شماره یک،شماره پیاپی ،3بهار و تابستان 1396

 -6م یاس فضایی در م ابد زمانی از وابآوری اجتماع

تا اری می تواناد ناوان یات کمیا دیناامیکی ا پویاا کاو در باو زماان ا در میاان دماا در حاا تغییار اسا ت ریاف
شااود ماایتااوان زیاار سااا هااای مهندساای ،ارت ااادی ،امتماااعی ا سااازمانی را در ن د یاا کاارد ا در مقیاااسهااای
مغرادیایی مختیف مورد است اده ررار یرد
ااهاای رااد در مقاادار دهاای شا ااو تااا اری ) (Rت یاای مقیاااس مرااریو مااورد نیاار ماای اشااد م اارای مثااا سااا تمان،
سازه ،مامد ،م مشک  0م مها اسا کاو اابر نشاان شاود کاو تماا پراساو ازیاا ی توساط مقیااس دماایی تتا تاامیر
راارار ماای یاارد منااا ا رب ازیااا ی هااای ر تااری را در پاای دارد مقیاااس دمااایی هم ناای اارای ت ریااف م یارهااای
عمیکرد کیی یت سیرت ماورد اسات اده رارار مای یا رد راد ادی ت ریاف مقیااس زماانی مپاساخ کوتااه مادن ااراانرای،
 ،شا ااو
داااز یناادن ماادن ازسااازی ،داااز ازسااازی میااان دارهایم مراااهو مااورد نیاار اساا انتخااا داره کنتاار
تا اری ،R،را تتا تاامیر رارار مایدهاد ،ناا رای ارتای ساناریو هاای مختیاف را اا ها مقایراو مایشاود ،داره کنتار
یکرانی اید مد نیر ررار یرد

شکد  -2م یاس فضایی در م ابد زمانی رراحی مبتنی بر وابآوری با استفاده از چهارچوب POPLES

 -7هف

بعد از وابآوری جوامد :چهارچوب PEOPLES

رای تاکید ار نقاش ااهیاو سیرات هاای انراانی در را ییا تتما مام او ،مخ اف  ,[12],[4] ،PEOPLEارای ت ریاف یات
هااار و رااترش داده شااده ااو کااار ردتااو شااده اس ا ا در ادامااو تتقیقااان رایاای مرک ا نااد تخ اای تتقیقااان
مهندسی هرزهای  ،(MCEER)،می اشد
ای هار و ندی مشخ و تا اری رات شناسایی شده متکنیکی ،سازمانی ،امتماعی ا ارت ادیم ا هم نای ایگ ایهاای
تا اری شام  4R’sمنایرامندی ،اد انگری ،غنی مناا ا سارع م را و هاا ماارتاط ماایکند ] [13],[11],[1ای ها هاار
ایگ ی هرتند کو در بو ن تا اری میتواند هاود خشیده شود  ،PEOPLESت اریف  ،MCEERدر اره عمیکرد سرایاهاا
ا ام ایش مداراییها ،سرایاها ،م ا پارامترهای متامر تا اری را متتد میکند ا  1مناو هاار و  PEOPLESرا او شارح
زیر ارا و میدهد:
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م ی ا ن وس

3

متیط زیر  /اکوسیرت

4

سرایاهای سازمان یادتو داه
زیرسا

های دی یکی

6

ک ای سات زند ی ا مام و

توس و ارت ادی

7

8

سرمایو امتماعی ا ارت ادی

 -1-7جعی

5

9

و نفوس

ااهی د مم یا ا ن اوس ارای تواایف ا تماای را ا شادن مواما  ،اا اسات اده از ارای مثاا در ماد متوساط ا توزیا
سنی می اشد کو ممک اس رای درن مرا ارت ادی ،هداشتی ا تا اری اهقوه ن ،یراری اشد
و اورن تتیییی ،عمیکرد مم ی و شرح زیر ارا و داده شده اس :
) (
م 3م
(
)

کااو در ن  00 ، f1  f 2  ... f11داااکتور مرااتق هرااتند کااو در نیاار ردتااو ماایشااوند ای ا  00داااکتور مرااتق عاارتنااد از
ای ا ی ارت ااادی ،ادااراد مر ا ا کودکااان ،تااراک توسا و ،کشاااارزی راسااتایی ،منراای  ،رومی ا زیاار سااا اشااتغا  ،ا
دهی /در مد شهرستان ها
 -2-7محی زیس  /ا وسیستا

ا اد متیط زیر  /اکوسیرت م ماو او اساییو مقادار ا تت تای کاو یات اکوسیرات مای تواناد ادان ایا کاو عمیکارد
ا سا تار ن او شادن د اار تغییار شاود ،ماذ کناد ا یاا اا ن ا اتت کناار یایاد ،انادازه یاری مای شاود در م هاو
هااایی اارای اناادازه یااری توانااایی
هااار و تااا اری  ،PEOPLESمنااا متیکاای ا اکوساایت ااو عنااوان شااا
سیرت های اکوهوایت رای از ش و حاه را از اروع حادمو ،دم میکنند
ت ایا نرمااا پوشااش یاااهی ) (NDVIاس ا  ،کااو از مقااادیر ساانجش از راه دار ماااهوارهای کااو
ناای شا اای ،شااا
پوشش یاهی سا را در یت ناحیو ناهی میکند و دس مده ا متاساو شده اس []15[،]14
م 4م


 -3-7سروی

های سازمان یافته دولتی

)

( )

(

سرایاهای ساازمان یادتاو داهتای شاام سارایا هاای راانونی ا امنیتای سانتی ،مانناد پیایا ،اارااناا ا تاش نشاانی ا
ااو بااور د اینااده ارتااش ماای اشااد در ای ا مناااو ،هم ناای ساارایاهااای تااامی شااده توسااط سااازمان هااای سااتم ا

3

Population and demographics
Environment/ecosystem
5
Organized government services
6
Physical infrastructure
7
Lifestyle and community competence
8
Economic development
9
Social-cultural capital
4
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هداش ا عمااومی ،عااتاه اار سااازمان هااای میااراه درهنگاای ه ا شااام ماایشااود هرکاادا از ای ا ساارایاهااای داهتاای
سازمان یادتو یت نقش کییدی در پایدار ماندن مام و را ا د از ارای شدید دارند
 -4-7زیرساخ های فیزیکی

ااد زیاار سااا دی یکاای رای متاایط زیرا سااا تو شااده مام ااو ،تمرکا دارد امکانااان ا ااط زنااد ی را ااو ها پیونااد
عمیکرد مت ااتی در اد یان مومود اس
میدهد در حاهی کو شا
 -5-7فای

سبک زندهی و جامعه

ای د اا کانش هاای مام او ،تواناایی حا مراا
سراکار دارد

ترانای ،ان کااا پاذیری ا تریا  ،ا تیاار ،ا همکااریهاای سیاسای

 -6-7ووسعه ارتصادی

ااد توساا و ارت ااادی شااام ارزیااا ی ایرااتای ایاا ی ارت ااادی حااا حاظرمد اهی ا ارت ااادیم ا ارزیااا ی پویااای یاات
مام و در توانایی رای ای کو و رشد ارت ادی ود ادامو دهد متوس و ارت ادیم میپردازد

 -7-7سرمایه اجتما ی و ارتصادی

ای ا ااد شااام ناادی زیرمجموعااو ماننااد ساارایاهااای موزشاای ،ساارایاهااای مر ااو
سرایاهای درهنگی ا مر و و میراه ا اس

ااو کودکااان ا یااا ادااراد مر ا ،

 -8چهارچوب لی در جامعه :مدش الیه الیه

هار و کیی در سکح مام او وساییو م ادهاو زیار ت ریاف مای شاود کاو در ن ارای هار اد یات شاا
کارایی وسییو ترکی ا اد مختیف کار مدی ت ریف میشود
م 5م
) (
(
)

عمیکارد ا یاا

کاو در ن
عمیکاارد سراسااری اسا ا عمیکارد هاار یاات از ه ا اد ت ریااف شااده در ااا مای اشااد در هاار ااد،
عمیکاارد ااو عنااوان ترکی ا عمیکردهااای زیاار سیراات هااای مر وبااو ماای اشااد مااثت عمیکاارد زیاار سااا تهای دی یکاای ااو
اورن زیر ت ریف میشود:
م2م
(
)
) (

= عمیکرد ترهیتن یمارستانی ا ستم اس
کو در ن
کو در ن
= عمیکرد شاکوهای اهکتریکی می اشد
= عمیکرد شاکوهای مادهای اس
کو در ن
کو در ن
= عمیکرد شاکوهای اس ا
معمیکارد سراساریم را رای ناحیاو ماد
هنگامی کو مقیااس مغرادیاایی ت ریاف مایشاود ،ایا امکاان اماود دارد کاو
نیر در یت برح کانتور مسایو راشا م ارای یات هتیاو م ای از زماان  ،tرسا کناد تاا تاوان نقشاوهاای عمیکارد اا راتو
و زمان ن ناحیو را دس ارد
ت ریاف مایشاود ،نقشاو کاانتور شاده تاا اری منکقاو را مایتاوان
زمانی ه کو مقیااس زماانی وساییو زماان کنتار
رس کرد م رای مثا شک 3م
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نقشو کانتور شده تاا اری وساییو انتگارا نقشاو هاای عمیکارد در باو زماان اا اسات اده از م ادهاو م7م دسا مای یاد
نا رای نهاا مراتق از زماان واهناد شاد اهای در دماا،از یات نقکاو او نقکاو دیگار ارای یات ناحیاو مشاخ  ،ت ااان
 ،ااو اسااییو انتگاارا دا انااو زیاار در بااو زمااان ا دمااا داده
تااا اری مااام
واهنااد کاارد در نهایاا شااا
میشود:
م1م

)

) (
(⁄

∫

∫

( ⃗)⁄

∫

کو در ن تماا ناحیاو منکقاو انتخاا شاده اسا ارای هار اد یات بارح کاانتور شاده مایتواناد ت یای شاود ا اا
است اده از یت رایکارد یاو او یاو هماانکور کاو در شاک م 3م نشاان داده شاده اسا ترکیا شاود سانا یات نماودار
واهد کرد
رادار مشک م4مم میتوان ترسی کرد ا مراح  ،امتیاز تا اری نهایی را رای منکقو مد نیر ،مشخ

شکد  -3مدش الیهای چهارچوب PEOPLES
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شکد  -4مدش امتیازی وابآوری بر اساس روش PEOPLES

 -9نتی ه هیری

پا از پدیاده هاای شادیداهوروع ا یار در سراسار مهاان ،مام او مهاانی او ایا ااهی رسایده اسا کاو تاا اری کییاد
تواایف عمیکاارد مهندسای زه هااو اسا یاات راش براحاای کیای تاار در ایا اد یااان ااو ناا براحاای ماتنای اار تااا اری
) (RBDتویاایح داده شااد کااو ماایتوانااد ااو عنااوان رااکی از براحاای ماتناای اار عمیکاارد ،کااو ااود تنهااا خشاای از
"تتشهای براحای" در نیار ردتاو شاود ،متراو شاود هادا  RBDایا اسا کاو ساا تمانهاا ا مواما داردی را تاا
حد ممکا تاا ار کناد ،او باوری کاو تکنوهاوای هاا ا کانش هاایی را راترش دهاد کاو او ساا تمانهاا ا یاا مواما
امازه و سارع از ردنادان عمیکردشاان را تاا حاد ممکا دهاد ت ریاف تاا اری مواما ابتعاان دنای ا ساازمانی را ،از
مهندساای زه هااو ا زه هااو شناساای تااا عیااو امتماااعی ا ارت ااادی را ااا ها ترکی ا ماایکنااد اایااح اس ا کااو م رایااان ا
ت ریرهای ریاری در باو مکاه او تاا اری هارزه ای وماود ماده اسا  ،اماا هادا نهاایی ایا اسا کاو ابتعاان هماو
ای زمینو ها در یت تا منت ر و درد کاو ادان غاره او ایا کاو یات کار قادر ا رب یاا کو ات اسا او نتیجاو
رسد ادغا شود
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Abstract
In order to overcome the negative effects of the disasters, buildings, infrastructures and more
generally, communities, are better to react resiliently. As an illustration of the concept of
resilience, seismic resilience is referred to as the ability of a system to reduce the chance of a
shock, to absorb such a shock and to recover the system after the disaster as soon as possible.
The resilience of structures has gained its initial approach from a more general and broader
definition, and due to that, further engineering concepts have been formulated. Physical
quantification of the resilience involves the probability of exceedance of the floor acceleration
or drift from a certain limit. For this purpose, nonlinear response of the structures as well as
the effect of rehabilitation, repair and recovery time of the structure, and following to that
communities, are used. This proposed framework relates the probability function, failure and
resilience as a continuous approach. In this paper, we try to introduce a characteristic called
the communities resilience index, by which the performance of various communities is
calculated and compared by the PEOPLES framework
Keywords: Seismic Resilience, Infrastructures, Communities, Recovery, Evaluation.
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