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چکیده:
امروزه کاهش همزمان هزینههای مکانیابی و نیز هزینههای حمل و نقل در استقرار امکانات و تسهیالت شهری از اهمیت حساس و قابل
توجهی برخوردار است .این موضوع زمانی حساسیت فوقالعادهای پیدا میکند که منطقه مورد بررسی در شرایط بحران قرار گرفته و
عبور و مرور وسایل نقلیه و حمل و نقلهای اجتنابناپذیر در آن شرایط بسیار سخت و دشوار بوده و ممکن است خسارتهای مالی و
جانی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد .در این مقاله ،یک مدل یکپارچه مکانیابی – مقاومسازی معرفی شده که با درنظر گرفتن
شرایط بحران و ازکارافتادگی تسهیالت ،مکانهای مناسب جهت استقرار بیمارستانهای جدید را تعیین و به طور همزمان تعدادی از
بیمارستانهای موجود را جهت مقاومسازی انتخاب مینماید .با توجه به بودجه در دست ،تقاضای نقاط مختلف و پیشبینیهای صورت
گرفته در مورد شرایط بحران ،تصمیمات مکانیابی بیمارستانهای جدید و مقاومسازی بیمارستانهای موجود به صورت بهینه تعیین
میشود .با توجه به اهمیت زمان در ارائه خدمات بیمارستانی اورژانسی ،یکی از اهداف مدل ،کمینهسازی بیشترین فاصلههای تخصیص
یافته است .هدف دیگر کمینه کردن تعداد تقاضاهایی است که در زمان بحران ،به مکانی خارج از محدوده مورد نظر مانند شهرهای
اطراف انتقال داده میشوند .با توجه به دوهدفه بودن مدل ،روش محدودیت اپسیلون و نرم افزار  GAMS 24.1.2استفاده شده
است .با توجه به امکان بهکارگیری مدل در مسائل کاربردی و عملیاتی با ابعاد بزرگ و همچنین  NP-Hardبودن مدل ،الگوریتم
فراابتکاری  NSGA-IIبه کار گرفته شده و کارایی رویکرد پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

واژههاي کلیدي :الگوریتم فراابتكاری  ،NSGA-IIبیمارستان ،مدیریت بحران ،محدودیت اپسیلون ،مقاومسازی ،مكانیابی.
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سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
در زلزلهی آذربایجان شرقی که به بزرگی  1.4ریشتر بود ،برای

 .9مقدمه
عدم قطعیتها در یک سیستم خدمتدهی ممكن است بر اثر
حوادث طبیعی ،عوامل فنی یا انسانی و ...بوجود بیایند ،که این
عدم قطعیتها بر مراکز خدمتدهی و عملكرد آنها تأثیر
میگذارند .با بروز حوادث ناگهانی ،ممكن است تسهیالت دچار
اختالل شوند و در پی آن خدمترسانی تسهیالت به صورت

مؤثر انجام نشود .عالوه بر این ممكن است در اثر شرایط
بحرانی نظیر وقوع زلزله ،جاری شدن سیل ،گردبادهای
سهمگین و به دنبال آن از کارافتادگی تسهیالت در دسترس،

رسیدگی به مصدومان زلزله به دلیل عدم وجود تعداد کافی
بیمارستان سالم ،مصدومان به شهرهای اطراف منتقل شدند و با
این حال به علت ظرفیت محدود بیمارستانهای شهرهای اطراف
مجبور به انتقال برخی مصدومان به شهرهای دورتر شدند که این
امر موجب تأخیر در رسیدگی و بهبودشان شده و منجر به تلفات
جانی شد ].[Sabouhi and Bozorgi Amiri, 2017
در زلزله کرمانشاه به بزرگی  1/9ریشتر در  48آبان 8931
دست¬کم دو بیمارستان تازه تاسیس دچار خرابی های متعددی
شده که آنها را غیر قابل استفاده نمود .عدم مقاوم بودن این

هزینههای حمل و نقل شهری ،انتقال کاالها و خدمات

بیمارستانهای تازه تاسیس و ناتوانی در پاسخ¬گویی به

اضطراری و نیز انتقال مصدومان به مراکز خدماتی درمانی

مصدومان منجر به انتقال آنها به مراکز درمانی دورتر شد [Mehr

همجوار افزایش قابل توجهی را در پی داشته باشد .برای

] .Agency, Oct. 2017موضوعی که در این زلزله جای سوال

کاهش ریسک ناشی از خرابی تسهیالت روشهای متعددی

داشت این بود که ساختمان بیمارستانهای تازه تاسیس شهرستان

پیشنهاد شده است .روش اول اینكه مكانیابی به شكلی صورت

سرپل ذهاب که کمتر از یكسال از افتتاح آن میگذشت و

گیرد که در برابر اختالل تسهیالت ،کمترین میزان ممكن ریسک

بیمارستان معین برای مناطق زلزله زده محسوب می¬شد به

را داشته باشیم ،یا روش دوم اینكه برای مقاومسازی تعدادی از

نحوی دچار خسارت شد که امكان خدمت رسانی درمانی به

تسهیالت تصمیمگیری شود و یا به عنوان روش سوم ممكن

بیماران و مصدومان اعزامی از شهرستانهای سرپل ذهاب،

است تصمیمات مربوط به مكانیابی و مقاومسازی به صورت

داالهو ،گیالن غرب و قصر شیرین برای کادر درمانی به درستی

همزمان گرفته شود.

میسر نگردید و ناگزیر تختهای بیمارستان به داخل حیاط منتقل

مراکز درمانی و بیمارستانها که به عنوان مراکز حیاتی در زمان

و بیماران بستری شده نیز از بیمارستان خارج شدند که این امر

وقوع حوادث طبیعی به شمار میروند ،ممكن است تحت تأثیر

عالوه بر این که خدمت رسانی کادر درمانی را با مشكالت زیادی

حوادث مذکور دچار اختالل شده و در نتیجهمنجر به خسارات

مواجه کرد ،باعث تشدید صدمات مصدومین اعزامی از شهرهای

جانی و مالی زیادی شوند.

زلزله زده شد.

در زلزله بم در سال  8914که به بزرگی  1.2ریشتر بود ،کلیه

در صورت وقوع حادثه ،ممكن است برخی بیمارستانها دچار

بیمارستانهای منطقه زلزلهدیده ،عملكرد خود را از دست دادند

آسیب شوند ،و ارائه خدمات توسط آنها ممكن نباشد .برای

و در هفته اول وقوع زلزله حدود  88294بیمار در  42بیمارسـتان

اینكه بیماران و یا مصدومانی که به دلیل خرابی و یا تكمیل

از  2شهر بزرگ کشور پذیرش شدند که حداقل تعداد کل موارد

ظرفیت بیمارستانی که در نزدیكی آنها بوده است ،به

عدم پذیرش به علت نبودن تخت کافی  121مورد بوده

بیمارستانهای دیگر اعزام میشوند ،در کمترین فاصله ممكن به

است[.]Hatam Abadi, 2006; Eskandari et al. 2011

بیمارستان سالم و با ظرفیت کافی برسند ،بهتر است تصمیمات
مكانیابی و مقاومسازی به صورت همزمان گرفته شود ،و برای

022
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مسأله مکانيابي -مقاومسازي بیمارستانها با منابع محدود در شرايط بحران و ازکارافتادگي تسهیالت
اینكه در صورت وقوع حادثه ،و به دنبال آن اختالل در واحدها
و افزایش تقاضا ،با کمبود ظرفیت مواجه نشویم ،توجه به
ظرفیتهای بیمارستانی در تصمیمات مكانیابی -مقاومسازی
اهمیت دارد.
تاکنون به منظور مدیریت بخشی از بحران ناشی از حوادث
طبیعی بخصوص زلزله ،تصمیماتی برای مقاومسازی و احداث
بیمارستانها و مراکز درمانی از سوی سازمانهای مختلف گرفته
شده است اما اینكه در این تصمیمگیریها انتخاب مكان مراکز با
ظرفیتهای مشخص و مقاومسازی برخی از این مراکز به طور

 .0مرور ادبیات موضوع
مطالعاتی که مورد بررسی قرار گرفتهاند ،به طور کلی شامل
مطالعاتی هستند که به مكانیابی ،مقاومسازی و یا هر دو موضوع
پرداختهاند .برخی از این مطالعات مربوط به مراکز اورژانسی مثل
بیمارستان و مراکز امداد و نجات هستند ،و برخی در مورد
سیستمهای توزیع مطالعه انجام دادهاند که قابل تعمیم به انواع
دیگر تسهیالت مثل بیمارستان نیز هستند .در ادامه ،مطالعات
مذکور دستهبندی شده و هر یک به تفصیل تشریح میشود.

همزمان به گونهای باشد که کمترین هزینه و کمترین فاصله

الف) مکانيابي مراکز بهداشتي  -درماني

ممكن را در شرایط عادی و بحرانی داشته باشد ،مهم و اساسی

پاول و باتا [ ]Paul and Batta, 2006در پژوهشی به ارائه

است که بر اساس آخرین اطالع نویسندگان ،تاکنون تحقیق و

دو مدل پرداختند که مدل اول برای مكانیابی بیمارستانها و مدل

مطالعهای در این زمینه انجام نشده است.

دوم برای تخصیص ظرفیت بعد از وقوع حادثه است .در پژوهش

تصمیمات مكانیابی و مقاومسازی بیمارستانها ،به عنوان مراکز

مذکور در صورت تكمیل ظرفیت ،امكان انتقال به بیمارستانهای

مهم و حیاتی به خصوص بعد از وقوع حادثه ،با ظرفیتهای

دیگر وجود دارد .اما هیچ تصمیمی در خصوص مقاومسازی

مشخص ،با توجه به نیاز و تقاضای پیشبینی شده برای خدمات

بیمارستان قابل اتخاذ نیست.

بیمارستانها باید مدبرانه تعیین شود.
در ارائه خدمات بیمارستانی ،برخی بیماران به معالجه فوری نیاز
دارند و در این موارد فاصله فرد تا بیمارستان اهمیت ویژهای
دارد .مكان بیمارستانها بایستی به گونهای تعیین شود که تمامی
نقاط را پوشش داده و کمترین فاصلههای ممكن را تا نقاط تقاضا
داشته باشند .بنابراین مساله مورد بررسی در پژوهش پیش رو

پوراحمد و همكاران [ ]PoorAhmad et al. 2011در
مطالعهای با درنظر گرفتن عوامل مختلف مكانهای بهینه را به
گونهای که احتمال آسیب دیدن بیمارستان در زمان بروز حوادث
کم باشد ،شناسایی کردند .در مطالعه مذکور تخصیص ظرفیت
صورت نگرفته است.

یک مساله مكانیابی -مقاومسازی با ظرفیت محدود است.

مستر و همكاران [ ،]Mestre et al. 2015دو مدل مكانیابی-

از نتایج حاصل از این پژوهش میتوان برای تصمیمگیری در

تخصــیص برای کنترل عدم قطعیت در برنامهریزی اســتراتژیک

مورد مكان بیمارستانها ،مراکز درمانی ،مراکز اورژانس و امداد و

شــبكههای بیمارســتان پیشــنهاد دادند .مدل اول ،تصــمیمات

نجات ،پناهگاههای جنگی و غیره ،و همچنین تصمیمات

مكانیابی و مدل دوم ،تصـــمیمات مكانیابی-تخصـ ـیص را به

مقاومسازی آنها استفاده کرد .بهنظر میرسد که نتایج حاصل ،در

عنوان ســطح یک تصــمیمگیری فرض کرده اســت .در مطالعه

تصمیمات مربوط به مدیریت بحران مفید و کاربردی است و

مذکور حالت بحرانی یک سناریو فرض شده است.

میتواند برای اهداف بشر دوستانه مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) مقاومسازي مراکز با درنظر گرفتن ازکارافتادگي تسهیالت
نوتی و ونزی [ ]Nuti and Vanzi, 1998در مطالعهای که
انجام دادند ،به ارزیابی دسترسپذیری بیمارستان بعد از زلزله
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سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
پرداختند ،همچنین مكان و سایر عوامل مؤثر در دسترسپذیری

شده است و هدف بهبود اثربخشی مراکز اورژانس بعد از وقوع

را مورد مطالعه قرار داده و رابطه بین جمعیت و مكان بیمارستان

حادثه است .قابل ذکر است که مدل ریاضی ارائه شده توسط

و دسترسپذیری بیمارستان را با مفروض نمودن ظرفیت محدود

آنها تکهدفه بوده و ظرفیت مراکز نیز در نظر گرفته شده است.

بیمارستانها نشان دادهاند .این پژوهش صرفا دسترسپذیری

اویانگ [ ]Ouyang, 2016سیستمهای زیربنایی را که در منطقه

بیمارستانهای موجود را ارزیابی کرده و پیشنهادی برای

وسیعی توزیع می شوند را مورد بررسی قرار دادند .ایشان در

تصمیمگیری در مورد احداث یا مقاومسازی بیمارستانها ندارد.

مدل خود ازکارافتادگی تسهیالت را در نظر گرفتند و تنها با تعیین

برمن و همكاران [ ]Berman et al. 2013در مقاله خود تأثیر
اهداف مختلف و همچنین خرابی های مرتبط را بر الگوهای
مكانیابی بهینه بررسی نمودند .در واقع آن دسته از مسائل مكان-
یابی که در آن تسهیالت کامال قابل اطمینان نیستند و
ازکارافتادگی تسهیل ممكن است اتفاق بیفتد را مورد مطالعه قرار
دادند .شیشهبری و همكاران [ ]Shishebori et al. 2014در

مكان بهینه سعی در کاهش تأثیرپذیری تسهیالت از حمالت
ممكن دارند .بونمه و همكاران [ ]Boonme et al. 2017در
مقاله خود به ارائه مدل مكانیابی تسهیالت در لجستیک
اورژانسی بشردوستانه پرداخته و جهت مكانیابی تسهیالت
شرایط قبل و بعد از فاجعه را بررسی کرده اند .ایشان چهار مدل
قطعی ،تصادفی ،پویا ،و استوار را در این جهت ارائه دادند.

مقالهای با در نظر گرفتن ازکارافتادگی تسهیالت ،مكان تسهیالت

ج) مکانيابي  -مقاومسازي همزمان تسهیالت

و شبكه را طوری طراحی نمودند که در مجموع قابلیت اطمینان

اکسن و ارس [ ]Aksen and Aras, 2012در پژوهشی که

تسهیالت افزایش یابد .در مطالعهای که مسی و همكاران

انجام دادند ،یک مدل دو سطحی مكانیابی برای تسهیالت در

[ ]Masi et al. 2014انجام دادند به توسعه روش کاهش

معرض حمله ناگهانی ارائه دادند .در این مقاله تصمیمات

ریسک زمینلرزه برای ساختمانهای عمومیپرداختند که برای

مكانیابی -محافظت تسهیالت را مورد مطالعه قرار دادند .لی و

بیمارستانها نیز قابل بكارگیری است .در مدل ارائه شده در این

همكاران [ ]Li et al. 2013در یک مقاله ،ریسک ناشی از

پژوهش ظرفیت و تقاضا بعد از وقوع زلزله بررسی شده و با

خرابیهای پیشبینی نشده را در شبكههای توزیع مورد مطالعه

توجه به هزینههای مقاومسازی به تعیین استراتژی مقاومسازی

قرار دادند و اثر مقاومسازی تسهیالت بر پایایی شبكه توزیع را

بیمارستانها پرداخته شده است .اما تصمیمی در مورد مكانیابی

بررسی نمودند .آنها یک مساله مكانیابی-pمیانگین8پایا و یک

بیمارستانهای جدید نگرفته است .بلكه برای مقاومسازی

مساله مكانیابی پایای شارژ ثابت را بدون محدودیت ظرفیت

بیمارستانها تصمیمگیری میکند .مینیاتی و همكاران [ Miniati

مدلسازی نمودهاند .در هر دو مدل برای خرابی تسهیالت،

 ]et al. 2014توسعه یک سیستم پشتیبانی برای تصمیمگیری

احتمال مشخصی را درنظر گرفتهاند که مستقل فرض شدهاند.

به منظور کاهش اثرات منفی زمینلرزه برای ساختمان بیمارستان

همچنین در این مساله ،فرض بر آن است که در صورتی که

ارائه دادهاند .مدلی که در این پژوهش مطرح شده است ،ریسک

تسهیلی مقاوم شود ،کامال پایا است .هرناندز و همكاران

حاصل از زمین لرزه را برای بیمارستان ،با تخمین هزینه برای

[ ]Hernandez et al. 2014در مطالعه خود با محوریت

برنامههای مختلف مقاومسازی ،کاهش داده است .چن و یو

مكانیابی استوار ،با در نظر گرفتن خرابی تسهیالت ،و با هدف

[ ]Chen and Yu., 2016به ارائه مدلی جهت برنامهریزی

اینكه مجموع فواصل را قبل و بعد از خرابی و همچنین تعداد

پس از ازکارافتادگی مراکز اورژانس پرداختند .در این مدل بر

تسهیالت باز شده را به حداقل برسانند ،به مكانیابی بهینه

مكانیابی و یافتن شبكه مناسب حمل و نقل این مراکز تمرکز

پرداختهاند .برای تسهیالت محدودیت ظرفیتی فرض نشده است
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و تصمیمی برای مقاومسازی گرفته نشده است .مدال و همكاران

سازی ،مكانیابی ،و ظرفیتهای محدود تسهیالت و به طور

[ ]Medal et al. 2014در پژوهشی به ارائه مدل یكپارچه ای

خاص بیمارستانها ،به طور همزمان در نظر گرفته نشدهاند .در

برای تصمیمگیری در مورد مكانیابی مراکز توزیع و مقاومسازی

تحقیق پیش رو به دنبال ارائه مدلی هستیم که با در نظر گرفتن

زیر مجموعهای از آنها پرداختند .در مطالعه مذکور ،ظرفیت

ظرفیت مشخص برای بیمارستانها ،در مورد تعیین مكانیابی

مراکز نامحدود در نظر گرفته شده است شده است .علیاکبریان

بیمارستانهای جدید و مقاومسازی بیمارستانهای موجود

و همكاران [ ]Aliakbarian et al. 2015مساله مكانیابی-r

تصمیمگیری شود.

ممنوع میانگین4را برای تسهیالت سلسله مراتبی توسعه دادند ،به
گونهای که بهترین راه محافظت تسهیالت در هر سطح ،برای
مقابله با بدترین مورد خرابی ،انتخاب شود .مدلی که در پژوهش
خود ارائه نمودند ،یک مدل دوسطحی است ،بنابراین برای
خدمات پزشكی که برخی مراجعین به خدمات کلینیكی نیاز
دارند و برخی باید به بیمارستان ارجاع داده شوند ،مناسب است.
اما آنها در مطالعهشان محدودیت بودجه و ظرفیت را در نظر
نگرفتهاند .مطالعات پراکنده دیگری نیز در زمینه مكانیابی
تسهیالت در شرایط بحران با فرضیات ویژهای مورد مطالعه قرار
گرفته است که جهت مطالعه بیشتر میتوان به مراجع
[Beheshtinia [ ،]Beheshtinia and Ghasemi, 2018
Cheraghi and Hosseini-Motlagh, [ ،]et al. 2018
 ]2017و []Hosseini-Motlagh, 2015 and Jokar
مراجعه نمود.
د) شکافهاي تحقیقاتي و نوآوري پژوهش

 .2تعريف مسأله
مسأله مورد بحث در این پژوهش ،به این صورت قابل تعریف
میباشد :مكانیابی بیمارستانهای جدید و مقاومسازی
بیمارستانهای موجود ،در تعدادی از مكانهای بالقوه بایستی
بهگونهای انجام شود ،که ظرفیت کافی برای ارضای تقاضا وجود
داشته باشد و تخصیص ظرفیتهای محدود این بیمارستانها به
مناطق مختلف شهر نیز باید به گونهای صورت بگیرد که عالوه
بر اینكه در شرایط عادی دچار کمبود ظرفیت نشویم بلكه در
شرایط بحرانی وقوع حادثه نیز ،با ظرفیتهای اضافهای که هر
یک از بیمارستانهای مستقر شده میتوانند ایجاد کنند ،و
همچنین درنظر گرفتن مكانی جهت انتقال بیماران درصورت
مواجهه با کمبود ظرفیت در شرایط بحرانی ،قادر به پاسخ گویی
به تقاضاهای بوجود آمده باشیم.
در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای مكانیابی بیمارستانهای

در مطالعات بررسی شده ،برخی محققان به ارائه مدلهایی برای

جدید و مقاومسازی بیمارستانهای موجود هستیم ،به گونهای که

مكانیابی بیمارستانها پرداخته و برخی ظرفیت را محدود و

با توجه به میزان بودجهی در اختیار بتوان تقاضاهای موجود را

برخی دیگر نامحدود فرض کردهاند .همچنین مطالعاتی نیز

ارضا نموده و همچنین کمترین فواصل ممكن برای دریافت

مقاومت بیمارستانها را مورد توجه داشتهاند ،به عنوان مثال ،به

خدمت را برای متقاضیان قبل و بعد از وقوع حادثه با

بررسی عملكرد بیمارستانها پرداخته و مقاومت را به عنوان

تخصیصهای مشخص ،ایجاد کرد تا بتوان تلفات ناشی از کمبود

عاملی که بر عملكرد بیمارستان در زمان حادثه اثرگذار است ،در

ظرفیت و دور بودن بیمارستانها را بخصوص در مواقع بحرانی

نظر گرفتهاند .برخی با درنظر گرفتن ازکارافتادگی تسهیالت به

بعد از حادثهای مانند زلزله کاهش داد.

فواصل بعد از خرابی نیز توجه نموده و با توجه به فواصل قبل

از طرفی در شرایط بحران ممكن است تقاضا به گونهای افزایش

و بعد از خرابی بهترین مكان را انتخاب نمودهاند .به طور کلی

یابد که ظرفیتهای اضافه بیمارستانها نیز پاسخگوی متقاضیان

میتوان گفت که در هیچ یک از مطالعات بررسی شده ،مقاوم

نباشد .در این شرایط معموال مصدومان به شهرهای اطراف منتقل
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میشوند ،که هم از نظر هزینه انتقال و هم بوجود آمدن شرایط
نامناسب برای بیمار شرایط نامساعدی را ایجاد مینماید که سعی

 :Nعدد بزرگ
متغیرها:

در کاهش آن داریم.

متغیرهاي صفر و يک:

بنابراین مدل با دو هدف کمینهسازی بیشترین فاصله بیمارستانها

 :wijاگر نقطه تقاضای  jبه بیمارستان  iتخصیص یابد برابر

تا نقاط تقاضای تخصیص یافته به بیمارستان و کمینهسازی

با  ،8در غیر این صورت 8
 :xiاگر استقرار بیمارستان در مكان  iصورت گیرد برابر با

تقاضای برآورده نشده در شرایط بحرانی ارائه میشود.

 ،8در غیر این صورت 8

 :miاگر مقاوم سازی بیمارستان  iانجام شود برابر با ،8

انديسها و مجموعهها:

 :I1مجموعه مكانهای بالقوه بیمارستان

در غیر این صورت 8

 :I2مجموعه مكانهای بیمارستانهای موجود
 :Iمجموعه مكانهای بالقوه و موجود بیمارستانها ( I1,

متغیر پیوسته:
𝑗𝑖𝑂  :میزان تقاضای نقطه ی  jکه توسط بیمارستان i

) I2⊂I
 :Jمجموعه نقاط تقاضا

براورده میشود.

𝐼 ∈ 𝑝𝑖 ≈ 𝑖
𝐽 ∈ 𝑝𝑗 ≈ 𝑗

توابع هدف و محدوديتهاي مدل رياضي:
در این پژوهش قصد مكانیابی تعدادی بیمارستانها و یا

پارامترها:

مراکز اورژانس جدید در میان تعدادی از نقاط بالقوه را داریم.

𝑗𝑖𝜑  :فاصله بین نقطه تقاضای  jو محل بیمارستان i

تخصیص تقاضا به این بیمارستانها بایستی به گونهای انجام شود

 : g iهزینه مقاومسازی بیمارستانi

که پوشش کامل تقاضا صورت گرفته و کمترین فواصل پیموده

 :fiهزینه استقرار بیمارستان i

شوند .از طرفی به دنبال این هستیم که در شرایط بحرانی ،که

 :ciظرفیت بیمارستان  iدر زمان عادی

تقاضا افزایش یافته و ممكن است بیمارستانهای مقاوم نشده

 :c ' iظرفیت بیمارستان  iدر زمان بحران

دچار ازکارافتادگی شوند ،کمترین میزان انتقال متقاضیان به

 :Mمقدار بزرگ

بیمارستانهای شهرهای اطراف را داشته باشیم .در صورت

 :bبودجه در دست

ازکارافتادگی یک بیمارستان ،بایستی حداقل یک بیمارستان سالم

𝑗𝑑 :تقاضای نقطه  jدر زمان عادی

در فاصله قابل قبولی از نقطه تقاضا موجود باشد که ظرفیت کافی

 :𝑑 ′مجموع تقاضا در زمان بحران (پارامتر غیرقطعی با
میانگین و انحراف معیار  𝑚𝑑′و )𝜎𝑑′

جهت براورده کردن تقاضاهای تخصیص یافته به آن بیمارستان
را داشته باشد .در ادامه مدل ریاضی پیشنهادی ارائه شده است.

𝛽 :ضریب تعیین کننده حداکثر فاصله قابل قبول نقطه تقاضا
تا بیمارستان در شرایط بحران
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() 8

} 𝑗𝑖𝑤 min 𝑚𝑎𝑥{𝜑𝑖𝑗.

() 4

}) 𝑖𝑚 min{𝑑 ′ − ∑(𝑐 ′ 𝑖 .
𝑖

s.t.
𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 ≥ )] 𝑗𝑖𝑂 ∑ (𝑚𝑖 . [𝑐𝑖 −

𝑚𝑖𝑝 . 𝑂𝑖𝑝𝑗𝑝 +

∑

() 9

)𝐽 ∈ 𝑝𝑗 ∀(𝑖𝑝 ∈ 𝐼,

() 2

𝐽 ∈ 𝑗∀

() 2

𝐽 ∈ 𝑗∀

() 1

𝐼 ∈ 𝑖∀

() 1

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼,

𝑀 𝑂𝑖𝑗 ≤ 𝑤𝑖𝑗 .

() 1

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼,

𝑗𝑖𝑤 ≥ 𝑁 𝑂𝑖𝑗 .

() 3

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼1 ,

𝑖𝑥 ≤ 𝑗𝑖𝑤

()88

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼2 ,

𝑤𝑖𝑗 ≤ 1

𝑗

𝑝𝑖≠𝑖
𝐼∈𝑖

𝑝𝑗𝑝𝑖𝜑𝜑𝑖𝑗𝑝 ≤𝛽.

∑ 𝑤𝑖𝑗 ≥ 1
𝑖

𝑗𝑑 = 𝑗𝑖𝑂 ∑
𝑖

𝑖𝑐 ≤ 𝑗𝑖𝑂 ∑
𝑗

𝑏 ≤ 𝑖𝑚 ∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 + ∑ 𝑔𝑖 .

()88

𝑖

𝑖

𝑗𝑑 ∑ ≥ 𝑖𝑥 ∑ 𝑐𝑖 .

()84

𝐽∈𝑗

𝐼∈𝑖

()89

∀𝑖 ∈ 𝐼2

𝑖𝑥 ≤ 𝑖𝑚

()82

∀𝑖 ∈ 𝐼1

𝑖𝑚 = 𝑖𝑥

()82

∀𝑖 ∈ 𝐼1

}𝑥𝑖 ∈ {0,1

()81

𝐼 ∈ 𝑖∀

}𝑚𝑖 ∈ {0,1
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()81

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼,

}𝑤𝑖𝑗 ∈ {0,1

()81

)𝐽 ∈ 𝑗 ∀(𝑖 ∈ 𝐼,

𝑂𝑖𝑗 ≥ 0
از ظرفیت بیمارستان بیشتر نشود .عبارات ( )1و ( )1به ترتیب

تشريح توابع هدف و محدوديتها
همان طور که قبال اشاره شد هدف از مدلسازی فوق ،مكانیابی
بیمارستانهای جدید و مقاومسازی بیمارستانهای موجود است
به گونهای که بیشترین فواصل تا نقاط تقاضای تخصیص یافته
کمینه شود و عالوه بر ارضای تقاضا در شرایط عادی ،تقاضای
ایجاد شده در شرایط بحرانی را تا حد قابل قبولی براورده نماید.
تابع هدف اول کمینه کردن بیشترین فاصله بین بیمارستانها تا
نقاط تقاضای تخصیصیافته به آن است .تابع هدف دوم کمینه
کردن تقاضای براورده نشده در شرایط بحرانی است ،به عبارت
دیگر تقاضاهایی که در شرایط بحران توسط مراکز مستقر شده
قابل پاسخ نیستند و به مراکز بیمارستانی شهرهای دیگر انتقال
مییابند و هزینههای جانی و مالی زیادی به دنبال دارند کمینه
میشود .محدودیت ( )9این الزام را فراهم میکند که هر
بیمارستان یا مقاومسازی شود و یا درصورتی که مقاومسازی
نشده باشد بیمارستانهای قابل استفاده در فواصل قابل توجیهی
از آن موجود باشند که در مجموع ظرفیت خالی جهت ارضای

کنترل میکنند تا در صورتی که تقاضایی به یک بیمارستان
تخصیص یافت آن نقطه تقاضا نیز به آن بیمارستان تخصیص یابد
و در صورتی که تقاضایی به آن تخصیص نیافت آن نقطه نیز به
بیمارستان تخصیص نیابد .قیدهای ( )3و ( )88مربوط به این
موضوع است که نقاط تقاضا فقط به بیمارستانهایی که مستقر
شدهاند یا از قبل موجود هستند تخصیص یابند .عبارت ()88
محدودیت مربوط به بودجه است که مجموع هزینههای احداث
و مقاومسازی بیمارستانها نباید از میزان بودجهی در اختیار
بیشتر شود .مجموع ظرفیتهای موجود بایستی از مجموع
تقاضاها بیشتر باشد که این مورد در عبارت ( )84آمده است.
بیمارستانهای موجود میتوانند جهت مقاومسازی انتخاب شوند.
قید ( )89این موضوع را بیان میکند .در محدودیت ( )82نشان
داده می شود که بیمارستانهای جدید حتما مقاوم هستند .عبارات
( )81( ،)81( ،)82و ( )81نوع متغیرهای مدل را نشان میدهند.

 .2خطي سازي مدل

تقاضاهای بیپاسخ تخصیصی به آن بیمارستان را داشته باشند.
این فواصل قابل توجیه توسط ضریب 𝛽 مشخص میگردد و

از آن جهت که حل مدل غیرخطی نسبت به مدل خطی سختتر

مقدار آن بر اساس نظر تصمیمگیرنده و قابلیت اطمینانی که انتظار

است و زمان بیشتری نیاز دارد ،مدل به شكل زیر خطیسازی می

دارد تعیین میشود .محدودیت ( )2این الزام را فراهم میکند که

شود:

هر نقطه تقاضا حداقل به یک بیمارستان تخصیص داده شود .از

تابع هدف دوم به دلیل وجود پارامتر غیر قطعی تقاضای زمان

آن جایی که تقاضای هر نقطه میتواند توسط یک یا بیش از یک

بحران ،به شكل عبارت ( )41بازنویسی میشود .یكی از راههای

بیمارستان پاسخ داده شود پس هر نقطه تقاضا میتواند به بیش

کالسیک حل مسائل غیر قطعی ،قطعی نمودن پارامتر غیر قطعی

از یک بیمارستان اختصاص یابد .محدودیت ( )2براورده شدن

است و برای این کار میتوان مقدار مورد انتظار پارامتر را

تقاضای هر نقطه توسط بیمارستانها را نشان میدهد .به طوری

جایگزین آن پارامتر کرد.

که مجموع تقاضاهایی که توسط بیمارستانهای مختلف پاسخ

در محدودیت ( )9ضرب دو متغیر صفر-یک 𝑝𝑖𝑚 و پیوسته

داده میشود برابر با مقدار تقاضا باشد .قید ( )1مربوط به ظرفیت

𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 و همچنین ضرب متغیرهای 𝑖𝑚 و 𝑗𝑖𝑂 𝑗∑ سبب غیر

هر بیمارستان میشود که مجموع تقاضای تخصیص یافته به آن

خطی شدن محدودیت شدهاند .جهت خطیسازی این
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مسأله مکانيابي -مقاومسازي بیمارستانها با منابع محدود در شرايط بحران و ازکارافتادگي تسهیالت
محدودیت تغییر متغیر انجام میدهیم .عبارات ( )83و ( )49تغییر

این مسأله درصورت اعمال فرضهای ساده شونده به مسأله

متغیرها را نشان میدهد .سایر محدودیتهایی که به دلیل تغییر

پوشش مجموعه تبدیل می شود که یک مسأله  NP-hardو

متغیر باید به مدل افزوده شوند نیز در ادامه آمده است.

خطی از نوع عدد صحیح مختلط است .با توجه به دوهدفه بودن

𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 𝑦𝑜𝑖𝑝𝑗𝑝 = 𝑚𝑖𝑝 .
𝑀 𝑦𝑜𝑖𝑝𝑗𝑝 ≤ 𝑚𝑖𝑝 .
𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 ≤ 𝑝𝑗𝑝𝑖𝑜𝑦

()83
)𝑗 ∀(𝑖,
()48
)𝑗 ∀(𝑖,
(≥ 𝑂𝑖𝑝𝑗𝑝 − (1 − 𝑚𝑖𝑝 ). 𝑀 ∀(𝑖, 𝑗) )48
)𝑗 ∀(𝑖,
()44
()49

𝑖∀
𝑖∀
𝑖∀
𝑖∀

()42
()42
()41

𝑝𝑗𝑝𝑖𝑜𝑦{

𝑗𝑖𝑂 ∑ 𝑞𝑜𝑖 = 𝑚𝑖 .
𝑗

𝑀 𝑞𝑜𝑖 ≤ 𝑚𝑖 .
𝑗𝑖𝑂 𝑗∑ ≤ 𝑖𝑜𝑞
𝑀 { 𝑞𝑜𝑖 ≥ ∑𝑗 𝑂𝑖𝑗 − (1 − 𝑚𝑖 ).

مدل برای حل مسأله در ابعاد بزرگ از الگوریتم NSGA-II
استفاده شده و برای ابعاد کوچک مسأله با استفاده از روش
اپسیلون محدودیت کارایی این الگوریتم سنجیده شده است.

 .2حل مدل و سنجش کارآيي آن
مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون در نرمافزار
 GAMS 24.1.2و با بهکارگیری سالور  CPLEXحل شده
است .مشخصات سختافزاری حلکننده نیز به صورت دو
هستهای و  RAM 4.00 GBاست .به منظور بررسی صحت

محدودیت غیرخطی ( )9به محدودیت خطی ( )41تبدیل شده
است .همچنین تابع هدف ( )4به شكل عبارت ( )41بازنویسی
میگردد.

()41

𝑝𝑖(∀
∈ 𝐼,
𝑝𝑗
)𝐽 ∈

𝑖𝑐 (𝑚𝑖 .

∑

کارکرد مدل ،دادههای ورودی مدل که در جدول  8آمده است،
به صورت تصادفی تولید شده و نتایج آن مورد بررسی قرار می-
گیرد.
جدول  .9پارامترهاي ورودي مدل

𝑦𝑜𝑖𝑝𝑗𝑝 +

𝑝𝑖≠𝑖
𝑝𝑗𝑝𝑖𝜑𝜑𝑖𝑗𝑝 ≤𝛽.

𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 ≥ ) 𝑖𝑜𝑞 −
}) 𝑖𝑚 min{md′ − ∑(𝑐 ′ 𝑖 .

()41

𝑖

محدودیت غیرخطی ( )9به محدودیت خطی ( )43تبدیل شده
است .همچنین تابع هدف ( )4به شكل عبارت ( )98بازنویسی
میگردد.

()43

∑

𝑦𝑜𝑖𝑝𝑗𝑝 +

𝑝𝑖≠𝑖
𝑝𝑗𝑝𝑖𝜑𝜑𝑖𝑗𝑝 ≤𝛽.

𝑝𝑗𝑝𝑖𝑂 ≥
()98
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299

818

8

9

248

219

892

8

0

288

919

8

118

2

428

441

8

281

2

411

428

8

124

2

هزینه احداث بیمارستان در نقاط مختلف  ،fiدر بازه یكنواخت
[ ]288،188تولید شده و در ستون متناظر جدول  8آمده است.

) 𝑖𝑜𝑞 (𝑚𝑖 . 𝑐𝑖 −
)𝑝𝑗 ∀(𝑖𝑝,

cpi

ci

gi

fi

i

هزینه مقاومسازی هر بیمارستان در صورت استقرار با استفاده از
توزیع یكنواخت در بازه [ ]888،488تولید شده و در ستون gi
آمده است .ظرفیت بیمارستانها در زمان عادی به صورت

}) 𝑖𝑚 min{md′ − ∑(𝑐 ′ 𝑖 .
𝑖

تصادفی در بازه یكنواخت [ ]488،288تولید شده و با نام  ciدر
جدول قابل مشاهده است .ظرفیتی که بیمارستان در زمان بحران
در صورت سالم ماندن و استفاده از فضاها و امكانات موجود

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره اول/پاییز ( /8931پیاپی022 )24:

سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
میتواند داشته باشد با  cpiنشان داده شده است .این میزان

برای حل مسائل با چند تابع هدف بر مبنای الگوریتم ژنتیک

ظرفیت برابر با ده درصد افزایش ظرفیت به ازای هر بیمارستان

است [ .]Beheshtinia and Aarabi, 2017این الگوریتم

است .جدول  4مربوط به تقاضای هر یک از نقاط تقاضا است.

یک روش کارآمد جهت حل مسائل چند هدفه است ،ولی در

این داده ها بطور تصادفی با توزیع یكنواخت در بازه []888،988

پیچیدگی محاسباتی و انتخاب نقاط غالب دارای نقاط ضعف

تولید شده است.

است ،به همین دلیل یک روش اصالح شده به نام NSGA-II
توسعه داده شد .این روش مجموع اعضای جمعیتی که توسط

جدول  .0مقادير پارامتر تقاضا

ذره  Pمغلوب شده و تعداد دفعاتی که ذره  Pتوسط سایر ذرات

dj

j

811

8

813

4

412

9

[ ]Srinivas and Deb, 1994و [Sahelgozin and

824

2

821

2

] Alimohammadi, 2016آمده است .در اینجا ،به ذکر

مغلوب شده است را جهت یافتن ذرات نامغلوب مورد استفاده
قرار می¬دهد .کلیات الگوریتم حل  NSGA-IIدر مرجع

پارامترهای ورودی الگوریتم که در این مطالعه استفاده شده ،و

فاصله بین مكان بالقوه بیمارستانها و نقاط تقاضا به صورت

نیز ساختار کلی پیاده سازی آن به شرح ذیل پرداخته میشود.

یكنواخت [ ]888،988تولید شده و در جدول  9آمده است.

پارامترهای در نظر گرفته شده برای حل مدل پیشنهادی توسط
الگوریتم  NSGA-IIبه شرح زیر است:

جدول  .2فواصل بین نقاط تقاضا و مکان بالقوه تسهیالت
2

2

2

0

9

𝒋𝒊𝛗

882

818

811

828

844

9

841

431

821
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0

892

824

411

412
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2
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412

829

484

438

2

838

881

488

421

891

2

 جمعیت اولیه28 :
 عملگر جهش8/2 :
 عملگر تقاطع8/1 :
 حداکثر تكرار الگوریتم488 :
همچنین ،برای اجرای الگوریتم  ،NSGA-IIگامهای زیر اجرا
میشوند:

مقادیر پارامترهای بودجه  bو میانگین تقاضا در شرایط بحران
نیز به ترتیب برابر با  4288و  2122منظور شده است .تقاضا در
شرایط بحران میتواند حالت سناریویی داشته باشد ،اما در این
پژوهش به صورت ضریبی از مجموع تقاضاهای حالت عادی در

 .8تولید یک جواب اولیه تصادفی به اندازه جمعیت
اولیه ( 𝑝𝑜𝑝𝑛) ،و قرار دادن تعداد تكرار الگوریتم ()K
برابر با .8
 .4مرتب کردن اعضای جمعیت بر مبنای مغلوب بودن

نظر گرفته شده است.

و تقسیمبندی آنها در جبههها( .هر چه شماره جبههها

 9-2رويکرد حل فرا ابتکاري

کمتر باشد ،به آن معناست که ذراتی که در آن هستند

به منظور حل مساله پیشنهادی در ابعاد بزرگ نیز از روش

تعداد بیشتری از اعضا را مغلوب میکند).

 NSGA-IIاستفاده میشود .این روش ،یک رویكرد متداول
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مسأله مکانيابي -مقاومسازي بیمارستانها با منابع محدود در شرايط بحران و ازکارافتادگي تسهیالت
 𝑆𝑝 . 8.4را به عنوان مجموعه اعضای جمعیتی که

 .4.4.2اگر  𝑁𝑞 = 0آنگاه ذره  qدر جبهه  𝐹𝑖+1قرار می

توسط ذره  pمغلوب است در نظر بگیرید و آن را تهی

گیرد.

قرار دهید𝑆𝑝 = ø .
 𝑁𝑝 .4.4را به عنوان تعداد دفعاتی که ذره  pتوسط
سایر ذرات مغلوب میشود در نظر گرفته و مقدار آن
را برابر صفر قرار دهید𝑁𝑝 = 0 .
 .9.4برای هر عضو از اعضای جمعیت = 𝑛(
) 𝑝𝑜𝑝𝑛  1, … ,همانند  qمراحل زیر را انجام دهید.
 .8.9.4اگر ذره  pتوانست ذره  qرا مغلوب کند ،آنگاه
 qرا به مجموعه 𝑝𝑆 اضافه کنید.

 .9-2یک واحد به  iاضافه کنید.
 .2پس از جبههبندی ذرات بر مبنای میزان مغلوب کردن سایر
ذرات ،به منظور ایجاد نسل بعدی ،تعدادی از آنها انتخاب
شوند.
 .8-2اولویت رتبه :در این اولویت جوابهایی که دارای رتبه یا
جبهه پایینتر هستند انتخاب میشوند ،زیرا ذرات این جبههها
میتوانند بیشتر ذرهها را مغلوب کنند.
 4-2در بعضی از موارد ممكن است دو ذرهای که انتخاب شده-

 4.9.4اگر ذره  qتوانست ذره  pرا مغلوب کند ،آنگاه

اند در یک رتبه باشند .به عبارت دیگر ،ممكن است هر دو در

یک واحد به 𝑝𝑁 اضافه کنید.

یک جبهه باشند در این صورت از معیاری به نام فاصله ازدحامی

 .9اگر بعد از بررسی تمام ذرات  𝑁𝑝 = 0شود آنگاه

( )CDاستفاده میشود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

میتوان نتیجه گرفت که  pتوسط هیچ ذره دیگری

 𝑛𝑖 8-4-2را به عنوان تعداد ذرههای موجود در جبهه 𝑖𝐹 در

مغلوب نشده است .بنابراین  pبه جبهه  𝐹1اضافه می-

نظر بگیرید.

شود.
 .2تمامی مراحل زیر را تا زمانی که تعداد ذرههای
موجود در جبهه  iبرابر صفر نیست ادامه دهید.

 4-4-2فاصله بین ذرهها در جبههها را 𝑖𝑑 بنامید و فاصله همه
ذرات با یكدیگر را برابر صفر قرار دهید.
 9-4-2برای هر ذره همانند  jدر جبهه 𝑖𝐹 هر یک از توابع

 .8-2مجموعه ذراتی که در جبهه  i+1در نظر گرفته میشود

هدف مسأله همانند  mرا در نظر بگیرید و مراحل زیر را انجام

را  Qو آن را برابر صفر در نظر بگیرید .سپس برای هر ذره p

دهید:

که در مجموعه 𝑖𝐹 است مراحل زیر را انجام دهید.

 8-9-4-2در جبهه 𝑖𝐹 تمامی ذرات را بر مبنای تابع هدف m

 .4-2برای هر ذره مانند  qدر مجموعه 𝑝𝑆 که در جبهه 𝑖𝐹 قرار

مرتب کنید .به عبارت دیگر ،ذرات موجود در جبهه 𝑖𝐹 را بر

دارد مراحل زیر را طی کنید( .الزم به ذکر است که 𝑝𝑆

مبنای توابع هدفشان به طور مجزا مرتب کنید.

مجموعهای از ذرات است که توسط ذره  pدر مرحله قبل
مغلوب شده است).

 .4-9-4-2بعد از مرتب کردن ذرات در جبهه 𝑖𝐹 بر مبنای تابع
هدف  ،mفاصله ازدحامی ذره اول و آخر را برابر بینهایت قرار

 .8-4-2یک واحد از 𝑞𝑁 کم کنید .این کار نشان دهنده آن

دهید .دلیل این امر آن است که در کنار ذرات ،ذره دیگری وجود

است که ذره  qچند بار مغلوب شده است.

ندارد که آن را پوشش دهد.
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سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
 .2-4-2پس از محاسبه فاصله ازدحامی ،2آن ذره ای که فاصله

ذکر است که  I1سطر اول مربوط به بیمارستانهای جدید و

ازدحامی بیشتری داشته باشد انتخاب میگردد.

 I2سطر بعد مربوط به بیمارستانهای موجود می باشد) .ارزش

 .1بعد از انتخاب ذرات در مرحله قبل ،یک حوضچه به وجود
میآید که جمعیت منتخب نامیده میشود؛ سپس به منظور ایجاد
جمعیت فرزندان از عملگرهای ژنتیكی استفاده میشود.

ژن در  Jستون اول نشاندهنده میزان تقاضای تخصیص یافته
از نقطه تقاضای  jبه بیمارستان  ، iو در ستون آخر نشاندهنده
مقاومسازی یا عدم مقاومسازی بیمارستان  iمی باشد.
ماتریس نشان داده شده در شكل  ،8یک نمونه کروموزوم را

 .1پس از تعیین جمعیت فرزندان حاصل از اپراتور های ژنتیكی،

نشان میدهد که برای مسئله ای با دو نقطه تقاضا و دو

این جمعیت با جمعیت اصلی ادغام میشود .هر حوضچه به

بیمارستان موجود و دو بیمارستان جدید میباشد .دو سطر

مقدار  nظرفیت دارد و تعدادی از ذرات که با یكدیگر ادغام

اول مربوط به بیمارستانهای جدید و سطرهای سوم و چهارم

شدهاند ،باید حذف شوند .به همین منظور برای رسیدن به

مربوط به بیمارستانهای موجود میباشد .ستونهای اول و

ظرفیت  nمراحل زیر را اجرا کنید.

دوم مربوط به نقاط تقاضا و ستون سوم مربوط به متغیر صفر

 .8-1ابتدا ذرهها را بر طبق روش بیان شده در مرحله  4جبهه-
بندی کنید.

و یک مقاومسازی میباشد .واضح است که متغیرهای
تخصیص و مكانیابی با توجه به مقادیر متغیر میزان تخصیص
قابل تشخیص است ،لذا کروموزم طراحی شده به شكل زیر

 .4-1فاصله ازدحامی هر یک از ذرهها در جبههها را مشخص

می باشد:

نمایید.

0
]1
0
1

 .9-1از جبهه  𝐹1شروع کنید و ذرات آن را بر طبق CD
انتخاب کرده و به حوضچه جمعیت جدید ( )K+1بریزید .این
مرحله را تا زمانی ادامه دهید تا ظرفیت حوضچه جمعیت جدید

شکل  .9ساختار يک کروموزوم نمونه در الگوريتم ژنتیک
دوهدفه ()NSGA II

( )K+1به  nبرسد.
 .1پس از ایجاد جمعیت( )K+1به مرحله  4بروید و این مراحل
را به اندازه تعیین شده تكرار کنید.

0
3
7
4

0
10
[
5
6

همانطور که در شكل فوق مشاهده می شود به عنوان مثال ،در
سطر چهارم و ستون سوم ،عدد  8نشاندهنده این است که
بیمارستان شماره  2مقاومسازی میشود و عدد  1در ستون اول

نحوه نمایش جواب و عملگرهای الگوریتم ژنتیک به کار
گرفته شده در ادامه شرح داده شده است:

نشاندهنده تخصیص  1بیمار از نقطه تقاضای  8به بیمارستان 2
می باشد.

الف) نحوه نمایش جواب (کروموزم) در الگوریتم ژنتیک

در الگوریتم ژنتیک استفاده شده ابتدا با توجه به اندازه جمعیت،

دوهدفه (:)NSGA-II

تعدادی کروموزوم به صورت تصادفی تولید میشود و میزان

نحوه نمایش کروموزم در الگوریتم های ژنتیک و یا الگوریتم

شایستگی هر یک از آنها محاسبه میشود .سپس به صورت

های توسعه یافته بر این اساس (مثل  )NSGA-IIبه عنوان

تصادفی و با توجه به احتماالت در نظر گرفته شده برای هر یک

یک موضوع مهم قلمداد می شود .در این پژوهش ،ساختار

از عملگرهای مورد استفاده ،کروموزومها (والدین) جهت اعمال

کروموزوم متشكل از  Iسطر و  J+1ستون است( .الزم به
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تقاطع یا جهش انتخاب شده و به این ترتیب با استفاده از

یک کروموزوم به تصادف انتخاب شده و سپس دو

عملگرهای مذکور جمعیت فرزندان تولید میشود.

بیمارستان به تصادف انتخاب و سطرهای مربوط به آنها
در کروموزوم جابجا می شوند .یک مثال در شكل زیر نشان

ب) عملگر تقاطع

داده شده است.
1
]1
0
1
والد اول

جهت انجام عملگر تقاطع ،جفت کروموزومها به صورت
تصادفی انتخاب شده و با استفاده از روش تقاطع دو نقطه ای (
) ،Two Point Crossoverبه تولید جمعیت فرزندان می

5
3
7
4

2
∗ [10
5
∗ 6

انجامد .روش تقاطع دو نقطه ای به این صورت است که دو
2 5 1
][ 6 4 1
5 7 0
10 3 1
فرزند اول

بیمارستان به تصادف انتخاب شده و مقادیر بین این دو در
کروموزومهای والد با یكدیگر جابجا می شوند و به این ترتیب
نسل جدید متولد می شوند.

شکل  .2نحوه کار عملگر جهش به عنوان
1
]1
1
0

5 8
∗ [11 2
5 0
∗ 7 3
والد دوم

0
]1
0
1

0 0
∗ [10 3
5 7
∗ 6 4
والد اول

نمونه

جدول  2نتایج حاصل از حل مدل با الگوریتمهای اپسیلون و
 NSGA-IIرا نشان میدهد .زمان حل و مقادیر توابع هدف،

5 8 1
11
]2 1
[
5 7 0
7 3 0
فرزند دوم

0 0 0
10
]3 1
[
5 0 1
6 4 1
فرزند اول

شکل  .0نحوه کار عملگر تقاطع به عنوان نمونه

ج) عملگر جهش
جهت بهکارگیری عملگر جهش از روش جهش

نقاط پارتو ،به ازای حل این دو الگوریتم نشان میدهد که در
ابعاد بزرگ نیز الگوریتم فراابتكاری  NSGA-IIکارایی دارد.
همانطوریكه در جدول مذکور مشاهده میشود میانگین زمان حل
الگوریتم  NSGA-IIپیشنهادی به اندازه  83/84%از میانگین
زمان حل روش محدودیت اپسیلون میباشد که این موضوع به
معنی کاهش  18%این زمان حل است.

تعویضی( )Swapاستفاده شده است به این صورت که ابتدا
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سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
جدول  .2مقايسه مقادير هدف و زمان حل
محدوديت اپسیلون
زمان (ثانیه)

تعداد جوابهاي پارتو

9/2

2

1/3

2

14/2

2

882/9

2

432/3

2

142/1

2

NSGA-II
زمان (ثانیه)

تعداد جوابهاي پارتو

f2

f1

9149

811

9113

828

9192

824

9132

899

9132

9198

842

9124

899

2881

441

2812

493

2481

482

2431

442

2983

484

2912

488

2931

831

2224

814

1849

412

1428

424

1242

422

1212

493

1132

441

1321

811

1884

818

1148

828

49/28

42/81

21/81

2

2

2

f2

f1

9121

811

9112

821
822

2213

833

1121

411

1122

418

1131

429

1318

422

1823

443

1941

813

1124

819

3842

824

3243

824

3913

841

88429

822

84828

412

84824

431

84282

418

84123

429

84218

411

89821

499

89882

429

89412

482

89928

442

82118

922

82144

912

82129

941

82393

918

81883

981

81841

924

81811

432

81411

419

090

13/28

31/82

889/1

2

2

2

81881

982

81281

432

)(i,j

(2و)2

(1و)1

(88و)88

(82و)88

(82و)82

(48و)48
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2

8414/2

48832

214

48824

218

48481

228

44221

211

44283

291

42241

299

42218

248

42881

283

42384

934

41283

281

918.82

2

881/2

18.11

(98و)48

میانگین زمان حل

جدول  .2نتايج مرجح حل مدل به ازاي مقادير مختلف بودجه
تعداد بیمارستانهاي

تعداد بیمارستانهاي

مقاومسازي شده

مکانيابي شده

8

8

9149

4

8

9421

828

4

4

4313

828

1288

4

9

4181

828

82888

تقاضاي تسهیل اورژانسي

حداکثر فاصله

b

811

4288
9888

جدول  .2مقايسه بیشترين فاصله قبل و بعد از ازکارافتادگي با درنظر گرفتن  2نقطه بالقوه و  2نقطه تقاضا
j=2

,

i=2

بدون درنظر گرفتن مقاومسازي

با درنظر گرفتن مقاومسازي

2888

2888

حداکثر فاصله قبل از حادثه

88888

2888

حداکثر فاصله بعد از حادثه

 0-2تحلیل حساسیت
به ازای مقادیر مختلف بودجه ،مدل حل شده و نتایج آن در
جدول  2آمده است .همانطور که از نتایج مندرج در جدول 2
آشكار است ،با افزایش بودجه فواصل کاهش یافته و تعداد
بیمارستانهای مقاوم شده بیشتر شده که بدیهی است فواصل بعد
ازکارافتادگی را نیز تحت تاثیر قرار داده و کاهش میدهد .در
جدول  1بیشترین فاصله بیمارستانها و نقاط تقاضا در دو
حالت بدون درنظر گرفتن و با درنظر گرفتن مقاومسازی آمده
است که اهمیت درنظر گرفتن مقاومسازی را نشان میدهد.

با داشتن مقادیر بودجه متفاوت ،توابع هدف مسأله مقادیر
متفاوتی خواهند داشت .در شكل  2تابع هدف اول که همان
حداکثر فاصله تخصیص یافته است به ازای مقادیر مختلف
بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با افزایش بودجه کاهش بیشترین فاصله را شاهد خواهیم بود
(شكل  )2و تقاضای تخصیص یافته به تسهیل اورژانسی نیز
همان طور که در شكل  2مشخص است کاهش مییابد .در واقع
مشخص است که با افزایش بودجه میتوان بیمارستانهای
بیشتری را احداث و مقاومسازی نمود که در نتیجه فواصل و
تقاضای منتقل شده به تسهیل اورژانسی کاهش مییابند.
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سعیده ساريخاني ،داود شیشه بري
بیمارستانهایی که جهت استقرار انتخاب شدهاند مقاومسازی

 .2نتیجهگیري و پیشنهادها

شده و از بین بیمارستانهای موجود نیز تعدادی جهت مقاوم-

نوآوريهاي پژوهش :در این مقاله در مدل ارائه شده نوآوری

سازی انتخاب میشوند که به این طریق تقاضا در زمان بحران،

هایی وجود دارد .رویكرد حلی که در این مقاله پیش گرفته شده

که بیمارستانها و ظرفیتها نیز مختل شده ،تا جای ممكن بی-

نیز خود نوآوری به شمار می آید .در ادامه این نوآوریها مختصرا

پاسخ نمیماند.

بیان میگردد.
مسالهی مورد بررسی ،بطور همزمان شرایط بحران و عادی را
مدنظر قرار داده و سعی بر آن شده است که مكان بیمارستانهای
جدید و مقاومسازی بیمارستانهای موجود به گونهای تعیین
گردد که با منابع محدود در دست و ظرفیتهای عادی و اضافهای
که در زمان بحران قابل استفاده است ،کمترین فاصله ها را داشته
باشیم.

نتیجهگیري:

با

درنظر

گرفتن

تصمیمات

مقاومسازی

بیمارستانهای موجود و مكانیابی بیمارستانهای جدید به
صورت همزمان ،فواصل بعد از ازکارافتادگی نسبت به زمانی که
مكانیابی بدون درنظر گرفتن ازکارافتادگی و مقاومسازی انجام
شود کاهش مییابد و این امر میتواند گام مؤثری در مدیریت
بحران باشد .ظرفیت بیمارستانها در شرایط واقعی محدود است
و درنظر گرفتن آن در مدل نتایج واقعیتری به دست میدهد.

در مدل ارائه شده ،ظرفیت بیمارستانها مشخص و محدود است.

با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای حالت بحران و

این ظرفیتها در زمان عادی و بحرانی مقادیر متفاوتی خواهند

تقاضا بعد از حادثه ،میتوان تصمیمات منطقی و مناسبی گرفت.

داشت .قابل ذکر است که با توجه به موضوع مورد بررسی،

همچنین مقایسه نتایج به ازای بودجههای مختلف میتواند در

تسهیالت در نظر گرفته شده در واقع بیمارستانها و مراکز درمانی

تصمیمات تخصیص بودجه موجب ایجاد نتایج بهتری شود.

و اورژانس هستند ،در شرایط بحران ممكن است از فضاهایی با
کاربریهای مختلف به منظور درمان و بستری مصدومان استفاده
شود ،میتوان این مكانها را به عنوان مكان های بالقوه در نظر
گرفت و با ظرفیت عادی صفر و ظرفیتهای بحرانی مشخص
وارد مدل نموده و از این طریق تقاضای بحرانی را که میتوان

پیشنهادها :در این مقاله مقاومسازی بصورت صفر و یک درنظر
گرفته شده است که میتواند بصورت پیوسته درنظر گرفته شود.
همچنین تخصیص نقاط تقاضا به بیمارستانها بعد از
ازکارافتادگی آنها در مدل دیده نشده است که میتواند مورد
بررسی و استفاده قرار گیرد .تقاضا در شرایط بحرانی در مدل

اینگونه پاسخ داد مشخص نمود.

بصورت غیر قطعی در نظر گرفته شده است ،تابع تقاضای آن را
در این مدل ،امكان ازکارافتادگی بیمارستانها دیده شده و

میتوان با استفاده از روشهای مختلف میتوان براورد کرده و

همچنین تقاضا در زمان عادی و بحرانی بصورت مجزا براورد

بعنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار داد.

شده است .مدل ارائه شده ،این انعطاف را دارد که تقاضای مربوط
به یک نقطه تقاضا توسط یک یا بیش از یک بیمارستان براورده
شود .نوآوری مهم این مدل در تصمیمگیری همزمان در مورد
مكانیابی بیمارستانهای جدید و مقاومسازی بیمارستانهای
موجود است که میتواند مدیریت بحران را در زمینه تصمیمات

 .2پينوشتها
1

R-interdiction median
P-median
3
Infeasible
4
Crowded Distance
2

استراتژیک یاری نماید .همانگونه که پیشتر اشاره شد،
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Abstract
Today, the simultaneous reduction of location costs and transportation costs in the
establishment of urban facilities is of critical importance. This becomes extremely sensitive
when the area under consideration is in crisis situations and the inevitable transit of vehicles
and inland transportation is difficult in those circumstances and may cause financial and
irreparable damages.
In this study, an integrated hospital location hardening is proposed in presence of disruption
conditions and facility failures. With respect to the predetermined budget, demands of different
points, and some predicting of disruption conditions, the optimizing is done. According to the
importance of time in proposing of hospital emergency services, one of the objective functions
is minimizing of the maximum allocated distances. Another objective function is minimizing
the number of demands, which are allocated to far points. Regarding to the bi-objective
mathematical model, the ε-constraint and GAMS software are applied. According to the
application of the proposed model for the large-scale problems and The NP-Hard structure of
the problem, the NSGA-II is applied and evaluated. In this study, an integrated hospital location
hardening is proposed in presence of disruption conditions and facility failures. With respect to
the predetermined budget, demands of different points, and some predicting of disruption
conditions, the optimizing is done. According to the importance of time in proposing of hospital
emergency services, one of the objective functions is minimizing of the maximum allocated
distances. Another objective function is minimizing the number of demands, which are
allocated to far points.
According to the two-objective mathematical model, the ε-constraint method and the GAMS
24.1.2 software are used. Due to the possibility of using the model in the large dimensional
applications as well as the NP-hardness of the model, the NSGA-II meta-algorithm is applied
and the efficiency of the proposed approach is examined and evaluated.
Keywords: Hospital location hardening, hospital emergency services, the ε-constraint
method, GAMS 24.1.2 software
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