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چکیده
در سالهاي اخير شمار تلفات ناشي از حوادث ساخته دست بشر يا بالياي طبيعي از قبيل سيل ،زلزله ،طوفان و  ...افزايش چشمگيري يافته
است .ابعاد وسيع خسارات و تلفات ناشي از اين باليا سبب شده است که طي سالهاي اخير امداد رساني به مناطق آسيب ديده و کاهش
اثرات باليا مورد توجه قرار بگيرد .که الزمه اين کار مديريت صحيح در زمان وقوع فاجعه است که سبب برنامهريزي ،سازماندهي،
هدايت و کنترل فعاليتهاي ضروري ميشود .تأمين اقالم امدادي مورد نياز پناهگاهها يکي از مهمترين اقدامات در فاز پاسخ به فاجعه
است .در اين مقاله يک شبکه سه سطحي متشکل از انبارهاي وسايل ،مراکز تأمين اقالم امدادي و پناهگاهها در نظر گرفته شده و يک
مدل رياضي براي مسيريابي و زمانبندي همزمان وسايل حمل و نقل جهت توزيع اقالم امدادي ارائه شده است .در فرآيند توزيع اقالم
امدادي ،امکان خدمت گرفتن از هر مرکز تأمين اقالم توسط چندين وسيله حمل و نقل ،انبارهاي چندگانه براي شروع حرکت وسايل
امدادي و محدوديت ظرفيت براي وسايل و ميزان عرضه اقالم در نظر گرفته شده است .به جهت اهميت موضوع مدت زمان
خدمتدهي در فاز پاسخ به فاجعه ،هدف مدل پيشنهادي ،کمينهسازي کل زمان رسيدن وسايل حمل و نقل به مراکز تأمين و پناهگاهها
با در نظر گرفتن پنجرههاي زماني سخت بيان شده است .در ادامه براي نشان دادن کارآيي مدل پيشنهادي ،منطقه چهار شهر تهران
به عنوان مطالعه موردي مورد بررسي قرار گرفته و مدل بر روي آن اجرا و نتايج محاسباتي ارائه گرديده است .همچنين نتايج نشان
ميدهند که ميزان موجودي اقالم امدادي در مراکز تأمين ،روي کل زمان امدادرساني تأثير گذار است.

واژههاي کلیدي :بالیا ،وسایل حمل و نقل ،توزیع اقالم امدادی ،مسیریابی و زمانبندی
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مسیر بسته معرفی کردهاند [ Wohlgemuth, Oloruntoba

 .5مقدمه

 .]and Clausen, 2012وکس و همكارآن یک مدل مسیریابی

بین سااالهای  7415تا  ،0575براثر بالیای طبیعی  373میلیون

برای عملیات امداد و نجات در نقاط حادثهدیده ارائه دادند که

نفر در سااراساار هان  ،ان خود را از دساات دادهاند ،در واقع

امكان خدمتدهی به هر نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک واحد

هر ساله ،حدود  15555نفر میمیرند و بیش از  055میلیون نفر

امداد و نجات در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک

تحاات تاااثیر بالیاا قرار میگیرنااد .[Rezaei-Malek and

هدفه ،تک دورهای ،فازی و در مسیر بسته معرفی کردهاند [Wex,

]Tavakkoli-Moghaddam, 2014وقااوا این حوادث

 .]Schryen and Neumann, 2012گان و همكارآن یک

طبیعی اغلب با صدمات مالی و انی بسیار زیادی همراه است.

مدل مسیریابی و زمانبندی برای توزیع اقالم امدادی از مرکز

براساااس ماهیت تصااادفی و غیرقابل پیش بینی بودن اینگونه

امدادرسانی به نقاط حادثهدیده با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت،

حوادث ،امروزه ارائه طرحهای پیشاااگیرانه و امع مورد تو ه

ارائه دادند که امكان خدمتدهی به هر نقطهی حادثهدیده فقط

محققان قرار گرفته است ][Bozorgi-Amiri et al. 2012

توسط یک وسیله در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل

تصمیمات مسیریابی و زمانبندی در مراحل مختلف امدادرسانی

تک هدفه ،تک دورهای ،فازی و در مسیر بسته معرفی کردهاند

به عنوان حوزه دیدی در تحقیقات شاااناخته میشاااوند و در

[ .]Gan et al. 2013لی و همكارآن یک مدل زمانبندی برای

ادبیات کمتر به بررسای همزمان این مسااائل مخصااوصا در فاز

ارائهی خدمات درمانی در بیمارستانها با بیان مفهوم مراکز توزیع

پاسا به بالیا پرداخته شده است .در ادامه مطالعات انجام شده

و تقسیم منابع به دو دستهی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ،ارائه

در این زمینه بیان شدهاند.

دادند که امكان خدمتدهی به هر بیمارستان فقط توسط یک مرکز

آبدلگاواد و آبدلهای یک مدل مسیریابی ،زمانبندی و تخصیص

توزیع در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک هدفه ،تک

برای انتقال افراد سالم از مناطق حادثه دیده به پناهگاهها ارائه کردند

دورهای ،قطعی و با ظرفیت نامحدود مراکز توزیع معرفی کردهاند

که امكان خدمتدهی به هر نقطه حادثه دیده توسط چندین وسیله

[ .] Lee et al. 2013لی و همكارآن یک مدل زمانبندی برای

در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک هدفه ،تک دوره-

توزیع اقالم پزشكی به بیمارستانها با بیان مفهوم مراکز توزیع ارائه

ای ،قطعی و در مسیر باز معرفی کردهاند [ Abdelgawad and

دادند که امكان خدمتدهی به هر بیمارستان فقط توسط یک مرکز

" .]Abdulhai, 2011بیش" یک مدل مسیریابی و تخصیص

توزیع در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک هدفه ،تک

برای انتقال افراد سالم از مناطق حادثهدیده به پناهگاهها ارائه کرد

دورهای ،قطعی و با ظرفیت محدود مراکز توزیع معرفی کردهاند [

که امكان خدمتدهی به هر نقطهی حادثهدیده توسط چندین

 . ]Lee, Lei and Dong, 2013پرامیودیتا و همكارآن یک

وسیله در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک هدفه،

مدل مسیریابی ،مكانیابی و تخصیص برای عملیات آواربرداری از

چند دورهای ،قطعی و در مسیر باز معرفی کرده است [ Bish,

نقاط حادثهدیده به انبارها ارائه دادند که امكان خدمتدهی به هر

 .]2011حامدی و همكارآن یک مدل مسیریابی و زمانبندی برای

نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک وسیله در نظر گرفته شده است

توزیع اقالم امدادی از مراکز امدادرسانی به پناهگاهها ارائه کردند

و مسأله را به شكل تک هدفه ،تک دورهای ،پویا و در مسیر بسته

که امكان خدمتدهی به هر پناهگاه توسط چندین وسیله در نظر

معرفی کردهاند [ Pramudita, Taniguchi and Qureshi,

گرفته شده است و مسأله را به شكل چند هدفه ،تک دورهای،

 .]2014ازدومار و همكارآن یک مدل مسیریابی و زمانبندی برای

قطعی و در مسیر باز معرفی کردهاند [ Hamedi, Haghani

عملیات آواربرداری از نقاط حادثهدیده ارائه دادند که امكان

 .]and Yang, 2012وهلگمیوس و همكارآن یک مدل

خدمتدهی به هر نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک وسیله در

مسیریابی و زمانبندی برای توزیع اقالم امدادی از مرکز

نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل چند هدفه ،چند دورهای،

امدادرسانی به نقاط حادثهدیده ارائه دادند که امكان خدمتدهی به

پویا و در مسیر بسته معرفی کردهاند [ Özdamar, Aksu and

هر نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک وسیله در نظر گرفته شده

 .]Ergunes, 2014وکس و همكارآن یک مدل مسیریابی برای

است و مسأله را به شكل تک هدفه ،چند دورهای ،قطعی و در
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خدمتدهی به هر نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک واحد امداد

از مراکز امدادرسانی ارائه دادند که امكان خدمتدهی به هر نقطهی

و نجات در نظر گرفته شده است و مسأله را به شكل تک هدفه،

حادثهدیده فقط توسط یک وسیله در نظر گرفته شده است .مسأله

تک دورهای ،قطعی و در مسیر بسته معرفی کردهاند [ Wex et

را به شكل تک دورهای ،غیر قطعی و در مسیر بسته معرفی کردهاند

 .]al., 2014گان و همكارآن یک مدل مسیریابی و زمانبندی

]  .[Caunhye et al., 2015تاالریكو و همكارآن یک مدل

برای توزیع اقالم امدادی از مرکز امدادرسانی به نقاط حادثهدیده

مسیریابی و زمانبندی برای انتقال مصدومان ار مناطق حادثهدیده

با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت ،ارائه دادند که امكان خدمتدهی

به بیمارستانها ارائه دادند .که امكان خدمتدهی به هر منطقهی

به هر نقطهی حادثهدیده فقط توسط یک وسیله در نظر گرفته شده

آسیبدیده فقط توسط یک وسیله در نظر گرفته شده است و مسأله

است و مسأله را به شكل تک هدفه ،تک دورهای ،قطعی و در

را به شكل تک دورهای ،غیر قطعی و در مسیر بسته معرفی کردهاند

مسیر بسته معرفی کردهاند [ .]Gan et al., 2015کنهی و

]  .[ Talarico, Meisel and Sorensen, 2015در دول

همكارآن یک مدل مسیریابی و مكانیابی برای توزیع اقالم امدادی

 ،7دستهبندی مقاالت براساس معیارهای مهم نشان داده شده است.
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با بررسی مطالعات گذشته و دستهبندی مقاالت در دول ،7

پس از وقوا فا عه ،از مله مهمترین اقدامات حیاتی در فاز

شكافهای مو ود در ادبیات مربوط به مسائل مسیریابی و

پاس گویی ،تأمین نیازهای اساسی بازماندگان در پناهگاهها است.

به فا عه را میتوان به صورت زیر

با تو ه به بافت هر منطقه و شدت وقوا فا عه ،تعداد افرادی

زمانبندی در فاز پاس

که در هر منطقهی حادثه دیده ،زنده میمانند و نیاز به خدمات

برشمرد:
 اکثر مقاالت مسیریابی و زمانبندی در حوزه فا عه،

درمانی ندارند ،متفاوت است و به دلیل تهدید زیر ساختها در

به بررسی مسائل مسیریابی و زمانبندی به طور

مناطق آسیب دیده ،عملیات توزیع اقالم امدادی باید در کمترین

مستقل پرداختهاند و کمتر به موضوا مسیریابی و

زمان ممكن و از طریق مسیرهای کارآ انجام گیرد.

زمانبندی همزمان عملیات امدادرسانی تو ه شده

انتقال اقالم امدادی از مراکز تأمین به پناهگاهها مطابق با شكل 7

است.

بدین صورت است که هر وسیلهی حمل و نقل مانند کامیون،

 اکثر مقاالت مسیریابی و زمانبندی در فاز پاس به

تریلی و  ...در صورت اعزام ،از انباری که در آن مستقر است
حرکت خود را آغاز کرده و سپس با در نظر گرفتن ظرفیت

فا عه ،دو سطحی در نظر گرفته شدهاند.
 در مقاالت مسیریابی به ویژگیهایی از قبیل امكان

وسیله ،میزان مو ودی اقالم در مراکز تأمین ،میزان احتیا ات

ارائهی خدمت به هر گره توسط چندین وسیله حمل

پناهگاهها و پنجرههای زمانی ،به بارگیری اقالم امدادی از مراکز

و نقل ،انبار چندگانه برای شروا حرکت وسایل،

تأمین پرداخته و بهترین مسیر را برای انتقال این کاالها به یكی

مسیر باز و ناوگان ناهمگن وسایل کمتر تو ه شده

از پناهگاهها انتخاب میکند.

است.

با تو ه به شبكهی معرفی شده ،فرضیات اساسی مسأله عبارتند

 در اکثر مقاالت ،ظرفیت تسهیالتی مانند مراکز تأمین

از:

اقالم امدادی ،وسایل حمل و نقل و  ...نامحدود در

.7

نظر گرفته شده است.

تأمین اقالم امدادی و پناهگاهها شناخته شده است.
.0

در این مقاله یک مدل دید مسااایریابی و زمانبندی 7همزمان

مقدار تقاضای هر پناهگاه شناخته شده

است.

برای توزیع اقالم امادادی از مراکز تاأمین باه پناهگاهها معرفی

.3

شاده است .در فرآیند توزیع اقالم امدادی امكان خدمت گرفتن

مقدار عرضه اقالم امدادی هر مرکز تأمین

شناخته شده است.

از هر مرکز تأمین توساط چندین وسیله 0و انبار چندگانه 3برای

.9

شاروا حرکت وسااایل حمل و نقل در نظر گرفته شده و برای

امكان خدمت گرفتن از هر مرکز تأمین

اقالم امدادی توسط چندین وسیلهی حمل و نقل ،در

این که مساأله به مسأله دنیای واقعی نزدیکتر گردد محدودیت

نظر گرفته شده است.

تعداد و ظرفیت برای وسایل امدادی ،محدودیت میزان عرضهی

.0

9

اقالم امادادی در مراکز تاأمین و محدودیت پنجرههای زمانی

وسایل حمل و نقل ناهمگن و با ظرفیت

محدود در نظر گرفته شدهاند.

برای زمان رسیدن وسایل به پناهگاهها ارائه گردیده است.

.0

در ادامه ،سااختار مقاله به صاورت زیر تنظیم گردیده است :در

هر وسیله حمل و نقل در صورت اعزام،

از انبار محل استقرارش حرکت را آغاز کرده و پایان

بخش دوم تشااریح مساائلهی مورد بررساای ،در بخش سااوم

حرکت آن نامشخص و به سمت یكی پناهگاهها در

مدلسازی ریاضی مسئله ،مطالعه موردی منطقه چهار شهرداری

نظر گرفته شده است.

تهران در بخش چهاارم ،نتاایج حل در بخش پنجم و در بخش

.1

ششم ،نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی ارائه شده است.

زمانهای حمل و نقل بین تمام نقاط شبكه

شناخته شده و به صورت سیمتریک بوده است و از
رابطه نامساوی مثلثی پیروی میکند.

 .2تشریح مسئله
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شکل  .5شبکه توزیع اقالم امدادي

.0
.4

پنجرهی زمانی برای زمان رسیدن وسایل حمل و

si

مقدار عرضه اقالم امدادی مرکز تأمین i  N

نقل به پناهگاهها در نظر گرفته شده است.

di

تقاضای پناهگاه  i  Sبرای اقالم امدادی

امكان عدم استفاده از هر مرکز تأمین اقالم امدادی

حداکثر زمان رسیدن وسایل حمل و نقل به گره-

bi

ی i S

Capv
Dt i

ظرفیت وسیله حمل و نقل v V

زمان ارائه خدمت در گره S

در این بخش مدل ریاضای مسئله تشریح شده آورده شده

M big

مقدار خیلی بزرگ

است.

X vij

برابر یک است اگر وسیله حمل و نقل v V

و ود دارد.

 .9مدلسازي ریاضی

از گرهی  i  Nبه گره  j  Nحرکت کند،

 -5-9مجموعهها و اندیسها
E

مجموعه مراکز تأمین اقالم امدادی

S

مجموعه پناهگاهها

V
D
) D (v

N

در غیر این صورت برابر صفر است.
برابر یک است اگر وسیله حمل و نقل v V
Y vi

به گره S

 i  Eتخصیص داده شود ،در

غیر این صورت برابر صفر است.

مجموعه وسایل حمل و نقل که مشخص میشود با
v V
مجموعه انبارهای وسایل حمل و نقل

Zv

محل استقرار مجموعه وسایل حمل و نقل

Q vi

برابر یک است اگر وسیلهی حمل و نقل v V

اعزام شود ،در غیر این صورت برابر صفر است.

تعداد اقالم امدادی که که از مرکز تأمین i  E

مجموعه کل نقاط در فرآیند توزیع اقالم ( ا تماا

توسط وسیله حمل و نقل  v Vبارگیری

سه مجموعه )  E ، D (vو  ) Sکه مشخص

میشوند یا تعداد اقالمی که توسط وسیله حمل

میشود با i , j  N

و نقل  v Vدر پناهگاه  i  Sتخلیه
میشوند.

 -2-9پارامترها و متغیرها
c ij

i E

زمان حمل و نقل از گره  i  Nبه گره

Tvi

j N
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 علی بزرگی امیري،فاطمه صبوحی

 تابع هدف و محدودیتها9-9
تابع هدف



Min



v V i E S

Tvi

) 7(
محدودیتهای مربوط به مسیریابی وسایل حمل و نقل و تعادل ریان در گرههای شبكه





j E i D (v )



i D (v ) E

X vij 



j E

X vij  Zv



i E

X vji

v V

) 0(

j  E , v V

) 3(

S

X vji  Y vi

i  E , v V
) 9(

D (v )

Capv Y vi  Q vi

i  E

S , v V

) 0(

Y vi  Qvi

i  E

S , v V

) 0(



j E S



v V

X vji  Y vi

Q vi  d i

X vii  0

i  S , v V

) 1(

i  S

) 0(

i  N , v V

) 4(

محدویتهای مرتبط با تعداد و ظرفیت وسایل حمل و نقل و میزان عرضهی اقالم امدادی در مراکز تأمین



Q vi  s i

i  E

)75(



Q vi  Capv Zv

v V

)77(

v V

)70(

v V

i E

 Q vi

i S



v V



 Q vi

i E

Zv  V

)73(
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محدودیتهای مرتبط با زمانبندی حرکت وسایل امدادی و رعایت پنجرههای زمانی
()79

i  D (v ), v V

()70

j  E , v V , i  D (v ) E

()70

()71

S

Tvi  0

Tvi  Dt i  cij   M big  1  X vij   Tvj
Tvi  Dt i  cij   M big  1  X vij   Tvj

j  S , v V , i  E
i  S , v V

Tvi  bi

محدودیتهای مربوط به مشخص نمودن نوا متغیرها
()70
()74
()05
()07
()00

X vij 0,1

i  N , j  N , v V

S , v V

Y vi 0,1

i  E

Zv 0,1

v V

S , v V

i  E

Q vi  0
Tvi  0

i  N , v V

تابع هدف ( )7کل زمان رسیدن وسایل حمل و نقل به مراکز

 Y viمقدار یک را اختیار کند و در محدودیت ( )0زمانی که
 Qviمقدار صفر را اختیار میکند باعث میشود  Y viمقدار

بیان کننده این است که در صورت اعزام وسیله حمل و نقل ،آن

صفر را انتخاب کند .محدودیت ( )1بیانگر این است که اگر

وسیله از انباری که در آن مستقر شده به سمت یكی از تأمین

وسیلهای به یک پناهگاه اختصاص یابد قبل از آن پناهگاه فقط

کنندهها شروا به حرکت میکند .محدودیت ( )3محدودیت

یک مرکز تأمین اقالم امدادی قرار گرفته است .محدودیت ()0

تعادل ریان برای مراکز تأمین اقالم امدادی را نشان میدهد.

میزان تقاضای هر پناهگاه را برای اقالم امدادی نشان میدهد.

محدودیت ( )9بیان کننده این است که اگر وسیلهای به یک مرکز

محدودیت ( )4از ایجاد حلقه در هر گره از شبكه لوگیری

تأمین اختصاص یابد قبل از آن ،فقط انبار محل استقرار وسیله یا

میکند .محدودیت ( )75حداکثر میزان مو ودی اقالم امدادی

یک مرکز تأمین دیگری و ود دارد .محدودیتهای ( )0و ()0

برای هر مرکز تأمین را نشان میدهد .محدودیت ( )77بیان کننده

بیانگر رابطه بین دو متغیر  Qviو  Y viرا برای هر مرکز تأمین
اقالم امدادی و هر پناهگاه نشان میدهند که در محدودیت ()0

حداکثر ظرفیت هر وسیله حمل و نقل است .محدودیت ()70
بیانگر این است که هر وسیلهی حمل و نقل تعداد اقالمی که از

زمانی که  Qviمقدار بزرگتر از صفر میگیرد سبب میشود که

مراکز تأمین مختلف بارگیری میکند با تعداد اقالمی که در

تأمین اقالم امدادی و پناهگاهها را نشان میدهد .محدودیت ()0
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گسل نارمک که ز گسلهای فرعی است0.0 ،

پناهگاه تخلیه میکند با هم برابر است .محدودیت ( )73حداکثر

.0

تعداد وسایل حمل ونقل در دسترس را نشان میدهد .محدودیت

کیلومتر طول دارد .راستای این گسل غرب-شرق میباشد.

( )79بیانگر این است که زمان شروا حرکت هر وسیله حمل و

منطقهی چهار بر حسب تقسیمات شهرداری تهران شامل  4ناحیه

نقل از انبار محل استقرارش ،صفر در نظر گرفته میشود.

است که در شكل  0نشان داده شدهاند .در این مقاله ،نواحی ،7

محدودیتهای ( )70و ( )70زمان رسیدن هر وسیله حمل و نقل

 0و  1مورد مطالعه و به عنوان مناطق آسیب دیده در نظر گرفته

به هر مرکز تأمین اقالم امدادی و هر پناهگاه را به ترتیب نشان

میشوند.

میدهند .محدودیت ( )71بیان کننده پنجره زمانی برای زمان

با نظرسنجی از خبرگان مدیریت بحران منطقهی چهار ،در

رسیدن وسایل امدادی به پناهگاهها است .محدودیتهای ()70

صورت وقوا فا عه حدود  %75از معیت هر ناحیه تحت

تا ( )00نشان دهنده نوا متغیرها است.

تأثیر بالیا قرار میگیرند و به طور متوسط  %05با تلفات
انی رو به رو خواهند شد و معیت سالم و نیازمند تخلیه

 .4مطالعه موردي

به پناهگاهها با تو ه به بافت هر ناحیه و دیگر عوامل مؤثر

شهر تهران شامل  00منطقه است که شهرداری منطقهی چهار شهر

در هر ناحیه ،مشخص خواهد شد.

تهران به عنوان یكی از پر معیتترین ،وسیعترین ،مها ر

در این مقاله ،فرهنگسرای اشراق ،مجموعهی ورزشی گلشن،

پذیرترین و پر ساخت و ساز ترین محلههای تهران است که با

مجموعه ورزشی آرش میر اسماعیلی و دانشگاه آزاد تهران شمال

ویژگیهایی همچون و ود نابرابری ا تماعی -اقتصادی شدید،

به عنوان پناهگاهها و پایگاه عراقی ،پایگاه برو ردی و زمین

وان بودن میانگین سنی معیت ،و ود اقشار آسیبپذیر و ...

چمن همت به عنوان مراکز تأمین اقالم امدادی و سوله بحران

این منطقه را از سایر مناطق تهران قابل تمایز و تفكیک میکند.

حكیمیه و سوله بحران پارک پلیس به عنوان انبارهای وسایل

گسلهایی که در اطراف منطقه چهار ثبت گردیده است عبارتند

معرفی گردیدهاند .برای توزیع اقالم امدادی ،حداکثر سه تریلی

از:
.7

در سوله بحران حكیمیه و چهار کامیون در سوله بحران پارک

گسلهای شیان و کوثر که هر دو در شمال تهران-

پلیس مستقر هستند.

پارس و به طول  73کیلومتر قرار داشته و راستای کلی آنها
شمال غربی -نوب شرقی است.

شکل  .2نقشه منطقه چهار شهر تهران
جدول  .2مرکز و جمعیت نیازمند تخلیه در نواحی منطقهي چهار شهر تهران
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جمعیت سالم

احتمال مجروح شدن

جمعیت بازمانده

جمعیت تحت تأثیر

جمعیت

مرکز تقاضا

ناحیه

7934

5.0

0010

0100

01000

خیابان سیف

5

0340

5.1

1401

70419

704193

خیابان740شرقی

1

0134

5.1

4735

70005

700040

تقاطع خیابان
استقالل و هنگام

1

سوله بحران پارک پلیس

سوله بحران حکیمیه

زمین چمن همت

پایگاه بروجردي

پایگاه عراقی

دانشگاه آزاد تهران شمال

مجموعه ورزشی آرش میر

گرهها

3.0

9

3.4

0.0

0.0

1.0

1.0

7.1

-

فرهنگسرای اشراق

3.0

0.0

9.1

75

4.0

0.0

0.9

-

7.1

مجموعه ورزشی گلشن

0.1

77

9.7

7.0

7.0

0.1

-

0.9

1.0

مجموعه ورزشی آرش میر اسماعیلی

0.0

77.0

9

7

7.0

-

0.1

0.0

1.0

دانشگاه آزاد تهران شمال

1.3

70

9.4

7

-

7.0

7.0

4.0

0.0

پایگاه عراقی

0.0

77.0

9.0

-

7

7

7.0

75

0.0

پایگاه برو ردی

0.0

1.3

-

9.0

9.4

9

9.7

9.1

3.4

زمین چمن همت

0.3

-

1.3

77.0

70

77.0

77

0.0

9

سوله بحران حكیمیه

-

0.3

0.0

0.0

1.3

0.0

0.1

3.0

3.0

سوله بحران پارک پلیس

اسماعیلی

مجموعه ورزشی گلشن

فرهنگسراي اشراق

جدول  .9زمانهاي حمل و نقل بین گرهها (دقیقه)

در دول  3زمانهای حمل و نقل بین تمام گرههای شبكه نشان

 6GB RAMDDR3 under Win Sevenا را شد .زمان

داده شده و اطالعات مربوط به مقدار عرضه اقالم امدادی در

حل مسأله  37.00ثانیه بوده و کل زمان رسیدن وسایل حمل و

مراکز تأمین ،مقدار تقاضای پناهگاهها و  ...در دول  9بیان

نقل به مراکز تأمین اقالم امدادی و پناهگاهها 977.1 ،دقیقه به

گردیده است .همچنین محل استقرار هر وسیله حمل و نقل و

دست آمده است .در دول  0مسیر حرکت هر وسیله حمل و

ظرفیت آن در دول  0نشان داده شده است.

نقل ،تعداد کاالهایی که از هر مرکز تأمین بارگیری و در پناهگاه

 .1نتایج حل و یافتهها

مربوطه تخلیه میشوند و زمان رسیدن وسیله امدادی به هر یک
از مراکز تأمین و پناهگاهی که مالقات میکند ،نشان داده شده

مسئلهی مطرح شده با استفاده از نرمافزار  GAMS 23.0.2و

است.

حل کننده  CPLEXبر روی رایانهای با مشخصات Intel
Core i7 4702MQ 2.20GHz up to 3.20 GHz and
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جدول  .4اطالعات مربوط به گرههاي شبکه
زمان ارائه خدمت (دقیقه)

پنجره زمانی (دقیقه)

مقدار تقاضا (کاال)

مقدار عرضه (کاال)

گرهها

35

45

7019

-

فرهنگسرای اشراق

35

45

7155

-

مجموعه ورزشی گلشن

35

45

7155

-

مجموعه ورزشی آرش میر اسماعیلی

35

45

7355

-

دانشگاه آزاد تهران شمال

35

-

-

0055

پایگاه عراقی

35

-

-

0055

پایگاه برو ردی

35

-

-

0055

زمین چمن همت

جدول  .1نحوه استقرار وسایل حمل و نقل
ظرفیت هر وسیلهي حمل و نقل(کاال)

محل استقرار وسایل حمل و نقل

شماره وسایل حمل و نقل

7355

سوله بحران حكیمیه

0و7

7555

سوله بحران حكیمیه

3

005

سوله بحران پارک پلیس

0و9

155

سوله بحران پارک پلیس

1و0

جدول  .1نتایج حاصل از حل مدل
زمان رسیدن به هر

تعداد اقالمی که در هر مسیر بارگیري

گره (دقیقه)

یا تخلیه میشوند (کاال)

5-70-05.0

5-7055-7055

سوله بحران حكیمیه -پایگاه عراقی -فرهنگسرای اشراق

5-77.0-90.0

5-7355-7355

سوله بحران حكیمیه -پایگاه برو ردی -دانشگاه آزاد تهران شمال

2

5-70-93.0

5-7555-7555

سوله بحران حكیمیه -پایگاه عراقی -مجموعه ورزشی آرش میر اسماعیلی

9

5-0.0-31.3

5-005-005

سوله بحران پارک پلیس -زمین چمن همت -مجموعه ورزشی گلشن

4

5-0.0-31.3

5-005-005

سوله بحران پارک پلیس -زمین چمن همت -مجموعه ورزشی گلش

1

5-0.0-05.0

5-019-019

سوله بحران پارک پلیس -پایگاه برو ردی -فرهنگسرای اشراق

1

5-0.0-31.7-00.1

5-919-000-155

مسیر حرکت هر وسیله

وسیله
5

سوله بحران پارک پلیس -زمین چمن همت  -پایگاه برو ردی -مجموعه
ورزشی آرش میر اسماعیلی

1

همان طور که در دول  0نشان داده شده است ،به عنوان نمونه

همچنین وسیله شمارهی  1از سوله بحران پارک پلیس حرکت

وسیله شماره  7از سوله بحران حكیمیه حرکت خود را آغاز

خود را آغاز کرده و سپس در زمین چمن همت 919 ،قلم امدادی

نموده و پس از گذشت  70دقیقه از زمان شروا حرکت ،در

را پس از گذشت  0.0دقیقه از لحظهی شروا حرکت ،بارگیری

پایگاه عراقی  7055قلم امدادی را بارگیری کرده و نهایتا پس از

کرده و به پایگاه برو ردی رفته و در آن ا  000قلم امدادی را

گذشت  05.0دقیقه به فرهنگسرای اشراق میرسد و  7055کاال

پس از گذشت  31.7دقیقه بارگیری نموده و در نهایت پس از

را به این پناهگاه تحویل میدهد.

گذشت  00.1دقیقه به مجموعه ورزشی آرش میر اسماعیلی می-
رسد و  155قلم امدادی را در این پناهگاه تخلیه میکند.
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از آن ایی که تالش تصمیمگیران در حوزهی مدیریت فا عه،

یكی دیگر از تصمیمات کلیدی قبل از وقوا فا عه ،انتخاب

بهرهگیری بهتر از امكانات برای کاهش زمان پاسخگویی به

وسایل با ظرفیت مناسب برای توزیع اقالم امدادی به بازماندگان

نیازهای افراد است بنابراین در این مقاله تحلیل حساسیتهایی

در فاز پاس است که ظرفیت وسایل امدادی روی زمان خدمت-

بر روی پارامترهای میزان مو ودی اقالم امدادی در مراکز تأمین

دهی به بازماندگان در پناهگاهها تأثیر گذار است .همان طور که

و ظرفیت وسایل امدادی انجام گرفته است.

در شكل  9مشاهده میشود کل زمان رسیدن وسایل امدادی به

یكی از مهمترین دغدغههای برنامهریزان این حوزه ،تعیین سطح

پناهگاهها با افزایش ظرفیت وسایل ،کاهش مییابد .به گونهای

مو ودی مراکز تأمین هست که آنها بتوانند با تو ه به امكانات،

که با افزایش ظرفیت ناوگان وسایل ناهمگن از  0%به  9%کاال،

محدودیتهای مو ود و اهدافی که مد نظرشان هست ،تصمیم

کل زمان ارائهی خدمات  01.4دقیقه کاهش مییابد و با صرف

بگیرند چه تعداد مراکز تأمین اقالم امدادی با چه مقدار سطح

هزینه و افزایش ظرفیت وسایل امدادی تا  ، %0کل زمان ارائهی

مو ودی در نظر بگیرند تا بهترین و در سریعترین زمان ممكن،

خدمات  10.0دقیقه کاهش مییابد .بنابراین برنامهریزان حوزه

نیازهای بازماندگان را پاس دهند .برای تحقق این هدف ،در

مدیریت فا عه ،می توانند با تو ه به زمان خدمتدهی مورد

مقالهی مورد نظر ،نمودار مربوط به تحلیل حساسیت این پارامتر

انتظار به بازماندگان ،بود ه و امكانات در دسترس ،بهترین

تأثیرگذار در شكل  3رسم گردیده است که در آن میزان مو ودی

ناوگان ناهمگن از وسایل امدادی مورد نیاز برای توزیع اقالم

اقالم امدادی در مراکز تأمین از  0555کاال تا  0555کاال مورد

امدادی را انتخاب کنند.

بررسی قرار گرفته و مقدار کل تابع هدف به ازای هر مقدار نشان

 .1نتیجهگیري و پیشنهادهاي آتی

داده شده است .همان طور که در شكل  3مالحظه میشود به

یكی از مهمترین دغدغه مدیران در فاز پاس به فا عه ،نحوه

عنوان نمونه با افزایش میزان عرضه اقالم امدادی در مراکز تأمین

تأمین اقالم امدادی برای افراد سالم در پناهگاهها است که معموال

از  0055به  0055قلم امدادی ،کل زمان رسیدن وسایل به تأمین

در تصمیمگیریها ،به این فعالیت امدادی در زمان مناسب و از

کنندهها و پناهگاهها به میزان  10.3دقیقه کاهش مییابد .با صرف

طریق مسیرهای کارآ تو ه خاصی نمیشود.

هزینه و استفاده از تسهیالت بیشتر ،با افزایش میزان عرضه تا

بنابراین در این مقاله یک مدل دید برای یک شبكه سه سطحی

 1555قلم امدادی در این مراکز تأمین ،مقدار کل تابع هدف

متشكل از انبارهای وسایل ،مراکز تأمین اقالم امدادی و پناهگاهها

کاهش یافته ،اما عرضهی اقالم امدادی بیشتر از این مقدار در

برای مسیریابی و زمانبندی همزمان وسایل حمل و نقل هت

مقدار کل زمان ارائه خدمات تأثیری ندارد و نمودار به ازای

توزیع اقالم امدادی براساس نیاز پناهگاهها ارائه گردیده است.

 1555قلم امدادی به پایداری رسیده است.

1111

1111

1111

4111

1111

9111

مقدار کل تابع هدف (دقیقه)

413
934
913
914
943
994
953
914
213
2111

میزان موجودي اقالم در مراکز تأمین (کاال)
شکل  .9نمودار آنالیز حساسیت مدل نسبت به میزان عرضه اقالم امدادي در مراکز تأمین
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%1

%1

%2

%4

مقدار کل تابع هدف

421
451
411
931
911
911
911
911
941
991
%1

درصد افزایش ظرفیت وسایل حمل و نقل
شکل  .4نمودار آنالیز حساسیت مدل نسبت به درصد افزایش ظرفیت وسایل حمل و نقل

تا تصمیمگیران حوزه مدیریت فا عه را در هت یک برنامه

و محدودیت ظرفیت برای وسایل امدادی در نظر

منسجم یاری داده و بهرهوری تصمیمات اتخاذ شده در فاز پاس

گرفته شده تا بتوان فجایع را بهتر مدیریت کرد.

را افزایش دهد.

.3

به منظور نمایش کاربردپذیری مدل پیشنهادی ،مدل بر روی یک

مراکز تأمین اقالم امدادی امكان خدمت گرفتن از هر

مطالعهی موردی ا را و حل شد و برای کمک به تصمیم گیران

تسهیل توسط چندین وسیله حمل و نقل امری بسیار

برای کاهش کل زمان خدمتدهی و بهره گیری بیشتر از امكانات

مهم است که در این مدل ارائه شده در نظر گرفته شده

مو ود ،در این مقاله با تحلیل حساسیت بر روی میزان مو ودی

است.

اقالم امدادی در مراکز تأمین و ظرفیت وسایل حمل و نقل،

.9

بهترین مقدار برای این پارامترها تعیین شدهاند تا با تو ه به

شرایط دنیای واقعی ،انبارهای چندگانه برای شروا

شرایط ،مدیران بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

حرکت وسایل امدادی در مدل پیشنهادی در نظر گرفته

با تو ه به ویژگیهای مدل ارائه شده ،نتایج مدیریتی زیر قابل

شده است.

استخراج است:
.7

برای حداکثر استفاده از تسهیالت مانند

هت انطباق شرایط مسأله تا حد امكان با

برای تحقیقات آتی میتوان موارد زیر را پیشنهاد نمود -7 :در
یكی از مسائل مهم از دیدگاه تصمیم

نظر گرفتن امكان امدادرسانی از طریق راههای هوایی ،زمینی و

گیران حوزه مدیریت فا عه ،ارائه خدمات به تمام افراد

دریایی با انواا وسایل حمل و نقل مانند هلیکوپتر ،کشتی و ...

سالم مستقر در پناهگاهها در زودترین زمان ممكن و

برای توزیع اقالم امدادی در سریعترین زمان ممكن  -0استفاده

از طریق انتخاب مسیرهای کارآ با رعایت عدالت است

از روشهای فراابتكاری برای حل مدل در ابعاد بزرگ  -3توسعه

که برای رسیدن به این هدف ،در مدل ،از

مدل حاضر در حالت چنددورهای برای وابگوی نیاز پناهگاهها

محدودیتهای پنجره زمانی استفاده شده است.

در دورههای زمانی کوتاه مدت  -9توسعه مدل حاضر در حالت

.0

چند محصولی و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت برای هر یک

برای این که مسأله به مسأله دنیای واقعی

از اقالم امدادی.

نزدیکتر شود ،ناوگان ناهمگن برای وسایل حمل و
نقل ،محدودیت عرضه اقالم امدادی برای مراکز تأمین

 .1پینوشتها
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فاطمه صابوحی ،در ه کارشاناسای در رشته مهندسی صنایع را در سال  7345از دانشگاه صنعتی اصفهان و در ه کارشناسی
ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع را در سال  7349از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود .زمینههای پژوهشی
مورد عالقه ایشان زنجیره تأمین امداد بالیا و طراحی زنجیره تأمین تابآور است.

علی بزرگی امیری ،در ه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال  7310و  7303از دانشگاه علم و
صاانعت ایران اخذ نمود .در سااال  7345موفق به کسااب در ه دکتری در رشااته مهندساای صاانایع -مهندساای ساایسااتمهای
اقتصادی -ا تماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان لجستیک امداد بشردوستانه،
مكانیابی و کاربرد تكنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشكده
مهندسی صنایع دانشگاه تهران است.
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