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چكيده
هدف از این مقاله ،بررسی تأثیر ارسال بهینه نیروهای امدادی در زمان بحران بر روی تعداد افراد نجاتیافته است .در این پژوهش،
مدل برای محاسیهه تعداد بهینه نیروهای هر مد امداد بتیته به بجد ه در دسیتر  ،ارائهشده است .برای تخصیص نیروهای امداد
زمین از الگجریتم فرانک ولف استفاده شد و برای واقعگرای بیشتر ،تأثیر خراب کمانها پس از بحران نیز در امدادرسان زمین در
نظر گرفته شیید .مدل پیشیینهادی در این پژوهش با اسییتفاده از الگجریتم بهینهسییازی گروه ذرات حل گردید .از مله نتایج مهم این
مطالعه نشیان دادن کارآی امداد هجای بهطجر خاص در بجد ههای زیاد و عملکرد متغیر امدادرسان زمین در بجد ههای متفاوت
اسیت .همننین نشیان داده شید که در بجد ههای پایین تأثیر افزایش بجد ه بیشتر از مقادیر بجد ه زیاد است به این صجرت که در
بجد ههای پایین ،مقدار افزایش تعداد افراد نجاتیافته در مقدار ثابت افزایش بجد ه ،از  89درصد برای بجد ههای پایین تا  2درصد
برای بجد ههای باال متغیر است.

واژه هاي كليدي :مدیریت بحران ،امدادرسانی ،تابآوری ،امدادرسانی هوایی ،قید بودجه
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علي ادريسي ،معين عسكري
کماانهاای شااابکاه از طریق افاایش مقااومت کمانها مطرح

 .1مقدمه
هرسااله بحرانهای طبیعی و عمدی زیادی در ساراسر دنیا ر
میدهاد کاه بااعات تلتاات ماالی و جانی زیادی میشاااوند.
جلوگیری ،کاهش اثرات ،امدادرسانی و برگشت به زمان قبل از
بحران باه اقادامااتی نیاازمند اسااات که این اقدامات در قالب
مدیریت بحران شاااناخته میشاااوند [Altay and Green,
and Akhavan].Tabatabaei, 2015

Morales

Hoyos,

;2006

بهطورکلی مدیریت بحران شامل چهار مرحله  )8کاهش اثرات،
 )9آمادگی )9 ،پاس ا و  )0بازیابی هساات که کاهش پیامدهای
بحران نیاازمناد یم مدیریت جامب بر کلیه مراحل آن از قبل تا
پس از بحران هسااات .مرحله کاهش اثرات شاااامل مجموعه
فعالیتهایی میشاااود که قبل از بحران در جهت کاهش اثرات
بحران صااورت میگیرد .مرحله آمادگی سااعی بر کاهش اثرات
بحران با استتاده از آماده کردن جامعه در مقابل بحران دارد .در
مرحله بعد که پاسااا نام دارد در مدت کوتاهی پس از بحران
انجاامشاااده و به دنبال کاهش اثرات بحران بر روی جان ،مال،
محیطزیساات و دیگر پایههای اصاالی هر جامعه با فعالیتهای
کوتااه مادت اسااات .در مرحلاه آخر تصااامیم گیران به دنبال
بازگشاات کامل جامعه به شاارایط قبل از بحران هسااتند که این
ماارحلااه باارخله مرحلااه قباال ،یاام مرحلااه بلناادماادت
است [Altay and Green, 2006; Galindo and Batta,
].2013; Cheraghi and Hosseini, 2017
کشااورهایی که در مراحل قبل از بحران فعالیتهای قابل قبولی
در جهات کاهش اثرات بحران انجام نمی دهند ،نیازمند فعالیت
هاای گساااترده در مراحال پس از بحران بهطور خاص مرحله
پاس در جهت کاهش حداکثری تلتات ناشی از بحران هستند.
در این کشااورها ،خرابی ساااختمانها پس از بحران باعت زیر
آوار ماندن درصدی از جمعیت هر منطقه شده که به امدادرسانی
و کمم نیازمندند[Edrissi, Nourinejad and Roorda, .
.2015; Lipton, 2010].
بعضای از این بحرانها باعت مساادود شاادن ب شای از شاابکه
حملونقل شاده و باعت افاایش زمان رسیدن نیروهای امدادی
به مقصااد و در نتیجه آن ،تلتات بیشااتر میشااوند .روشهایی
برای بهبود امدادرسانی پس از بحران ازجمله افاایش تابآوری

میگردد که روشهای پرهاینه و زمانبری هسااتند [Edrissi,
Nourinejad and Roorda, 2015; Pitilakis et al.
].2016
مطالعات بسایاری امدادرساانی پس از بحرانهای با دامنه وسیب
مانند زلاله و ساایل را موردبررساای قرار دادهاند که در اکثر این
مطالعات ،امدادرساانی با اساتتاده از خودرو و شبکه حملونقل
جادهای موردتوجه قرارگرفته اساات [Nikoo, Babaei and
;Shariat Mohaymany, 2018; Chen and Yu, 2016
] .Berkoune et al. 2012ولی باا توجه به اینکه در حال
حاضار بسایاری از مراکا امدادی در کشورهای توسعهیافته نیا
در موارد خاص از امدادرساااانی هوایی اساااتتاده میکنند ،لاوم
استتاده از این مد امدادرسانی چه در مطالعات دانشگاهی و چه
در شاارایط واقعی احسااام میشااود .بهطورکلی امدادرسااانی
هوایی نسااابت به زمینی ماایای بسااایاری دارد که از این جمله
میتوان بااه عاادم تا ثیرپااذیری از شااارایط در اکثر بحرانهااا،
سااارعتباالی امدادرساااانی و ظرفیت تقریباً نامحدود شااابکه
حملونقل هوایی اشاااره کرد که البته هاینه باالی امدادرسااانی
هوایی یکی از مهم ترین مشاااکلت آن برای تصااامیم گیران
است].[Fraser, 2010
علیرغم اینکه امدادرسااانی هوایی نساابت به امدادرسااانی زمینی
دارای هاینه بیشااتری اساات ،در حال حاضاار در کشااورهای
توساااعهیافته امکان اساااتتاده از این مد حملونقل بهصاااورت
گسااترده وجود دارد .بهطور مثال ،بالگردهای امدادی در آمریکا
سالیانه  844هاار ساعت پرواز کرده و  10هاار م موریت انجام
میدهند که این نشااندهنده حجم باالی تساهیلت در دسترم
امداد هوایی در این کشور است] .[Garcia, 2006با توجه به
شرایط اشارهشده در آمریکا ،در دیگر کشورهای توسعهیافته نیا
شارایط مشابهی برقرار است که امکانپذیری استتاده از این مد
را باهتنهاایی در بحرانهاای کوچام و بهصاااورت ترکیبی با
امدادرسانی زمینی در بحرانهای بارگ تائید میکند.
هده از این مطالعه ،بررسای ت ثیر امدادرسانی ترکیبی هوایی و
زمینی بر کاااهش تلتااات ناااشااای از بحرانهااای بارگ بااا در
نظرگیری قیااد بودجااه اسااات کااه در ادامااه در ب ش دوم بااه
مطالعات مرتبط با امدادرسااانی پرداخته خواهد شااد ،در ب ش
سااوم به بررساای مدل پیشاانهادی ،در ب ش چهارم به بررساای
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نتاای اعمال آن بر روی یم شااابکه نمونه و در ب ش آخر به

اساااات .روش پیشااانهااادی بر روی شاااهر پوتناا اعمااال

نتیجهگیری پرداخته خواهد شد.

شد].[Goretti and Sarli, 2006

 .2مرور ادبيات
با توجه به اینکه همهساااله در سااراساار دنیا بحرانهای زیادی
اتتاا میافتاد و همه این بحرانها به امدادرساااانی نیاز دارند،
پژوهشااگران بساایاری نقش امدادرسااانی در کاهش تلتات و
چگونگی بهبود آن را تااباهحاال موردبررسااای قرار دادهاند که
تمرکا اکثر این مطالعات بر روی امدادرسانی زمینی بوده است.

جوتشااای ،گان

و باتا ( )9443در پژوهش خود به دنبال حل

مسئله اعاام و مسیریابی خودروهای امدادی با استتاده از روش
ترکیب اطلعات بودند .پارامترهای مهم در این پژوهش اولویت
بیمار و فاصااله بود .مساایرها نیا با توجه به شاالوغی ترافیم،
خرابی راه و مساائل مربوط به آنها مش ص میشد [Jotshi,
].Gong and Batta, 2009

در این ب ش در ابتدا پژوهشهای مرتبط با امدادرسااانی زمینی

ویتوریانو و همکاران ( )9488در پژوهش خود چند معیار برای

و پسازآن معاادود مطااالعااات مرتبط بااا اماادادرساااانی هوایی

مسئله توزیب کممهای امدادی ارائه دادند و برای در نظرگیری

موردبررسی قرار خواهند گرفت.

تمامی این معیارها ،یم مدل بهینهسااازی توسااعه دادند .از این

کاواکامی ( )9444به ارائه یم متدولوژی برای ت مین عملکرد
شااابکاه بارگراهی پس از وقوز زلالاه پرداخت .همینین یم
پروساااه برای تعیین نقش هرکادام از جادهها ارائه داد .در این

مدل برای تصمیمگیری و کمم به سازمانهای م تلف استتاده
میشااود .این مدل را بر روی زلاله شااهر  9484هائیتی اعمال
نمودند].[Vitoriano et al. 2011

پژوهش از شبیهساز مونتکارلو برای مش ص کردن ت ثیر زلاله

کاودو ،کوچیم و ساااباتلی ( )9482در پژوهش خود مسااائله

بر روی جاده ها اساتتاده شااد .در انتها از روش پیشنهادی برای

ت صیص امداد در مدتزمان کوتاه پس از بحران را موردبررسی

مشاا ص کردن ت ثیر زلاله بر شاابکه بارگراهی توکیو اسااتتاده

قراردادند .در این پژوهش یم مسااائله احتماالتی دومرحلهای

کرد] .[Kawakami, 2000سوجیتو و نوجیما ( )9444نیا با

برای کاهش کل مسافت پیشنهاد دادند .در این مطالعه در مرحله

ارائه یم مدل به شاابیهسااازی و بررساای عملکرد پس از زلاله

اول ت صااایص نیروهای امدادی و در مرحله دوم تصااامیمات

شااابکاه حملونقل پرداختند .در این پژوهش از شااابیهسااااز

آنها اعمال گردید .برای بررساای روش پیشاانهادی از اطلعات

مونتکارلو و روش ت صاایص جائی اصاالحشااده اسااتتاده

یکی از زلالاههای کشاااور ترکیه اساااتتاده کردند [Cavdur,

کردند].[Sugito and Nojima, 2000

].Kose-Kucuk and Sebatli, 2016

ویاوانا و پیتا ( )9449یم مسئله حداکثر پوشش چند کاالیی را

یه ،ژان و وی ( )9481به بررسی ت صیص کممهای اولیه پس

برای شاناساایی راههای بحرانی پس از زلاله مدلسازی کردند.

از زلاله پرداختند .در روش ارائهشده سعی بر ت صیص عادالنه

این مسااائلاه با اساااتتاده از یم مدل دو هدفه عدد صاااحی

بین تمامی مناطق تحت بحران و کاهش زمان انتقال بوده است.

مدل ساازی شاد و برای حل آن از روش شاخه و کران استتاده

همینین روش پیشانهادی بر روی زلاله شاابیهسازیشده شبکه

گردیاد .این مادل بر روی منطقاه جنوب غربی اینادیانا اعمال

شهر ونیوان اعمال گردید].[Ye, Zhan and Wei, 2017

گردید].[Viswanath and Peeta, 2003

پنا ،ساانتوم و پرینس ( )9481به مسئله مسیریابی خودروهای

گورتی و سااارلی ( )9442در پژوهش خود به بررساای رفتار

امداد پرداختند .این مسئله شامل خودروهای متتاوت ،چند دپو

لرزه ای شااابکاه حمال ونقل در منطقه شاااهری و اندرکنش

و ساایتهای خودرویی وابسته بود .این مسئله بر روی سناریو

ساختمانها با جادهها پرداختند .در این پژوهش دو فاز بلفاصله

زلالااه واقعی شاااهر پورتوپرینس اعمااال گردیااد [Penna,

پس از بحران و زمان طوالنی پسازآن بررسیشده است و برای

].Santos and Prins, 2017

بررسای عدم قطعیت نیا از شابیهسااز مونتکارلو اساتتادهشده
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در ب ش امادادرساااانی هوایی نیا مطاالعاتی به بررسااای این

] .Palmer et al. 2011البته پژوهشهای بیشاااتری در این

موضاااوز پرداختاهاند که در ادامه به مرتبطترین آنها اشااااره

زمیناه وجود دارد کاه در مقااله مروری جانساااون و همکاران

خواهد شد.

( )9482قابلمشاهده هستند].[Johnsen et al. 2016

وسااترباکا و اریکسااون ( )9448فعالیت سااه دههای آمبوالنس

همانطور که بررساای گردید ،در بیشااتر مطالعات اشااارهشااده

هوایی در یکی از مناطق شمالی سوئد را مورد بررسی قرار داده

امدادرسااانی زمینی موردبررساای قرارگرفته اساات و مطالعات

و به این نتیجه رسااایدهاند که با توجه به جمعیت  0نتر در هر

محدودی درزمینه امدادرسانی هوایی فعالیت کردهاند که در اکثر

کیلومترمربب این منطقه ،آمبوالنس هوایی امدادرسانی سریبتر و

آنها به بررساای از دیدگاه پاشااکی و ارائه یم آمار توصاایتی

ماانااعااطاافتااری را ارائ اه ماایکاانااد [Vesterbacka and

بسانده شاده است .البته در یکی از مطالعات پیشین نیا اهمیت

].Eriksson, 2001

ترکیب امدادرساانی هوایی و زمینی موردتوجه قرارگرفته است.

تیلور و همکاران ( )9489به بررسی فعالیتهای امداد هوایی با
اسااتتاده از بالگرد در اسااترالیا در بین سااالهای  9441تا 9443
پاارداخااتاانااد .اطاالعااات مااوردناایاااز از Geographic
) Information System (GISاساات راگ گردید .البته این
مطالعه این حوزه را بهصورت توصیتی و آماری بررسی کرده و
هایا گاونااه کااار تجویای در این پژوهش انجااام نشااااده
است] .[Taylor et al. 2012در بعضی از مطالعات نیا ت ثیر
ماد امادادرساااانی بر روی بیمار و نوز بیماری موردبررسااای

البتاه این مطاالعه نیا امدادرساااانی به موقعیتها با تعداد افراد
بیمار یا مصاادوم کم را مورد بررساای قرار داده اساات .در حال
حاضااار با توجه به افاایش تعداد آمبوالنسهای هوایی در اکثر
کشاااورهاای دنیاا و لاوم اساااتتاده هر چه بهینهتر از امکانات
موجود ،اهمیت اسااتتاده ترکیبی از امدادرسااانی هوایی و زمینی
بیش از پیش احساام میشود .بهطورکلی ازجمله نوآوریهای
این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد.


ترکیب امدادرسااانی هوایی و زمینی در سااط کلن

قرارگرفته است که در بسیاری از آنها ،امدادرسانی هوایی مورد

کاه در هی یام از مطالعات پیشاااین در نظر گرفته

توصیه قرارگرفته است [Baylous, Tillman and Smith,

نشده است؛

].2013; Polites, Zielinsky and Fahy, 2017
مم آرتور ،گرگرسااان و هاگن ( )9480هاینههای جاری یم
آمبوالنس هوایی در نروژ را تعیین کردناد .ازجمله نتای مطالعه
آنها ت ثیر پارامترهای جمعیت شناختی ،دسترسی ،شهرنشینی و
هاارم جاامااعیتی بر روی هاینااههااای آمبوالنس هوایی بوده
است].[McArthur, Gregersen and Hagen, 2014



بررسی امدادرسانی هوایی در بحرانهای با خرابی و
تلتات زیاد؛ و



ارائه یم شاابکه فرضاای برای امدادرسااانی زمینی و
هوایی.

 .3روش تحقيق
در این ب ش ،در ابتدا امدادرساانی زمینی بررسیشده که در آن

شاااهریااری و همکاران ( )9481در پژوهش خود به بررسااای

از شاابیهساااز مونتکارلو برای شبیهسازی خرابی جادهها تحت

جاانماایی آمبوالنسهای زمینی و هوایی با توجه به هلیپدهای

اثر بحران و از الگوریتم ت صااایص ترافیم فرانم ولف برای

موجود برای حااداقال کردن زمااان امااداد پرداختنااد .آنهااا در

ت صایص خودروهای امدادی در شاابکه استتاده خواهد شد و

پژوهش خود از اطلعات شهر لرستان در ایران استتاده نمودند.

سا س ویژگیهای امدادرسانی هوایی موردبررسی قرار خواهد

نتای این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر این سیستم در مناطق با

گرفت .در انتها نیا فرمولبندی امدادرسانی ترکیبی برای کاهش

دسااترساای محدود در مقایسااه با حالت اسااتتاده از امداد زمینی

تلتات با در نظرگیری قید بودجه ارائه میگردد .مسئله ارائهشده

بود].[Shahriari et al. 2017

در این مطالعه با اساااتتاده از الگوریتم فراابتکاری بهینهساااازی

همینین اکثر پژوهشهاای دیگر نیا باهصاااورت موردی امداد

گروه ذرات حل میگردد.

هوایی را موردبررساای قرار دادهاند ;[Ohsaka et al. 2017
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تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه
 1-3تعريف مسئله و فرضيات
همانطور که پیشازاین بیان شد ،یم امدادرسانی کارآمد به این
صاورت اسات که افراد درخطر در اولین فرصت ممکن پس از
بحران ،خدمات امدادی را دریافت کنند .با توجه به این مسئله،
سااارعاات باااالی اماادادرسااااانی هوایی و افاایش روزافاون
آمبوالنسهای هوایی در ساراسر دنیا ،نیاز به استتاده جداگانه و
ترکیبی از امدادرساااانی هوایی در بحرانهای بارگ احساااام
میگردد .در این پژوهش یم متهوم اولیه از اسااتتاده ترکیبی از
اماادادرساااانی زمینی و هوایی ارائااه میگردد .همینین تعریف
مجموعهها ،توابب و پارامترهایی که در این مسائله اساتتادهشده
است در پیوست قابلمشاهده است.
در ادامه متروضاات و سؤاالت این تحقیق را میتوان بهصورت
زیر بیان کرد.
متروضات مطالعه:
.8

.9
.9

ناولی دارد که از یم مقدار اولیه کمتر از یم به ساامت یم
مقدار حداقلی همگرا میشااود .به این صااورت که در ابتدای
وقوز زلاله ،درصااد مشاا صاای از افراد )𝑑  (𝑎 +زیر آوار
مدفونشااده و نیاز به کمم دارند و پس از مدتزمانی ،این
مقدار به ساامت یم احتمال مش ا ص  dمیل میکند .در تابب

)  τk,r ،ξ(τk,rمدت زمان رسااایدن از ناحیه  kبه ناحیه r
هساات .مقدار متغیرهای اشااارهشااده در رابطه ( )8میتواند
محدودهای از اعداد باشد که در این مطالعه بهصورت رابطه ()9
در نظر گرفتهشده است.
زماان رسااایدن نیروهای امداد به محل حادثه یکی از مهمترین
پارامترهای ت ثیرگذار در امدادرسااانی هساات .همانطور که در
شکل ( )8مشاهده میشود ،تابب نجات احتمال زنده ماندن افراد
زیر آوار را باا توجه به زمان رسااایدن نیروهای امدادی ت مین

درصاااد افراد نجاتیافته با توجه به زمان رسااایدن
نیروهای امدادی از تابب نجات پیروی میکند (شکل

دارد کاه از یم مقدار اولیه کمتر از یم به سااامت یم مقدار

)8؛

حداقلی همگرا میشاااود .به این صاااورت که در ابتدای وقوز

نساابت اعداد فرش شااده بین امداد هوایی و امداد

زلاله ،درصد مش صی از افراد )𝑑  (𝑎 +زیر آوار مدفونشده

زمینی با نسبت واقعی آنها هم وانی دارد؛ و

و نیاز به کمم نیروهای امدادی دارند و پس از مدتزمانی این

نیروهااای امااداد زمینی از روش ت صااایص تعااادل

سؤاالت تحقیق:
آیا ترکیب اساااتتاده از امدادرساااانی هوایی و زمینی
میتواند تعداد تلتات را بهبود دهد؟؛
.9

ت مین میزند .همانطور که انتظار میرود ،این تابب یم شاایب

میزند .این تابب همانطور که انتظار میرود یم شااایب ناولی

کاربر 8پیروی میکنند.

.8

افراد زیر آوار را با توجه به زمان رسااایدن نیروهای امدادی

مقدار به سمت یم احتمال مش ص 𝑑 میل میکند که در تابب

) 𝑟 τ𝑘,𝑟 ،ξ(τ𝑘,مادتزماان رسااایادن از ناحیه 𝑘 به ناحیه 𝑟

اسااات .مقادار متغیرهای اشاااارهشاااده در رابطه ( )8میتواند
محدودهای از اعداد باشد که در این مطالعه بهصورت رابطه ()9
در نظر گرفتهشده است.

ترکیب اساااتتاده از امدادرساااانی هوایی و زمینی در
بودجههای متتاوت چگونه است؟؛ و

.9

کاارآیی هرکادام از مادهای امدادرساااانی هوایی و
زمینی در بودجههای متتاوت چگونه است؟.

 2-3امدادرساني زميني
زمان رساایدن نیروهای امداد به محل حادثه یکی از مهمترین
پارامترهای ت ثیرگذار در امدادرسااانی اساات .همانطور که در
شااکل ( )8مشاااهده میشااود ،تابب نجات ،احتمال زنده ماندن

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی010 )04:

شكل  .1تابع احتمال نجات نسبت به زمان [Edrissi et al.
]2013

علي ادريسي ،معين عسكري
𝑐

ξ(τ𝑘,𝑟 ) = 𝑎𝑒 𝑏τ + 𝑑,

𝑎, 𝑐, 𝑑 > 0,
()8

𝑎≪𝑑

𝑎 + 𝑑 < 0,

𝑏 < 0,

در این ب ش فرمولبندی مساائله موردنظر ارائه میشااود .هده
این مساائله ،کاهش تعداد تلتات ناشاای از بحران اساات .در این
مسئله برای افاایش درجه واقبگرایی ،از قید بودجه استتادهشده

() 9

2

ξ(τ𝑘,𝑟 ) = 0.8𝑒 −0.0001τ

در حالت پس از بحران ،در شاابکه زمینی موردبررساای ،ممکن
است شرایط گوناگونی اتتا بیتتد که این شرایط ،تحت عنوان
سااناریوهایی برای شاابکه شبیهسازیشده است .این شبیهسازی
در این مسئله با استتاده از شبیهساز مونتکارلو انجامشده است.
همینین باا توجاه باه تعاداد زیاد ساااناریوها و کاهش هاینه
محااسااابااتی ،فقط تعداد محدودی از این ساااناریوها در نظر
گرفتهشاده اسات .در هر کدام از این ساناریوها ،هی  ،یم و یا
دو کمان خرابشاادهاند که تعداد آنها با اسااتتاده از رابطه ()9
( Lتعداد کل کمانها)  948سناریو بهدستآمده است.

اسااات کاه ت ثیر تغییرات آن نیا بر تعداد تلتات و مشاااارکت
هرکدام از مدهای هوایی و زمینی بررسیشده است.
در مدل ارائهشده ،رابطه شماره  ،0تابب هده مسئله که به دنبال
حداقل کردن تعداد تلتات است را نشان میدهد به این صورت
کااه تعااداد افراد زیر آوار در قساااماات اول این رابطااه و در
قساااماتهای بعدی آن نیا به ترتیب تعداد افراد نجاتیافته با
امدادرسانی زمینی و هوایی از آن کسر شده است .رابطه شماره
 ،0قید بودجه متناسب با مسئله را بررسی میکند .در این مسئله
فرش شااده اساات که هاینه هر واحد امداد زمینی (  10 )𝐶1و
هر واحد هوایی (  9444 )C2اساات .در رابطه شااماره  2تعداد
نیروهای ارساااالی به هر مقصاااد به تعداد موردنیاز آن محدود

 3-3امدادرساني هوايي

میگردد .در این مساائله فرش شااده اساات که هر واحد امداد

امدادرسانی هوایی یکی از موضوعاتی است که به آن از دیدگاه

زمینی قاابلیت امدادرساااانی به  0نتر (  )𝐸1و هر واحد هوایی

حمالونقلی و باا دیادگااه کاهش تلتات در بحرانهای بارگ،
کمتر توجه شااده اساات .در این ب ش ،فرش شااده اساات که
راههای هوایی در هر شرایط ،قابلیت سرویسدهی به مد هوایی
را دارناد و هی گوناه محدودیتی بر روی ظرفیت باند پرواز در
مبدأ و مقصد و راههای هوایی در نظر گرفته نشده است.

قابلیت امدادرسااانی به  81نتر (  )E2را دارد .رابطههای  1و ،1
تعداد واحدهای ارساال زمینی و هوایی را به تعداد بهدستآمده
با توجه به قید بودجه محدود میکنند .رابطه شاااماره  ،3نامنتی
بودن مقدار نیروی ارسااالی به هر مقصد را در مدهای هوایی و
زمینی بررسی میکند.

 4-3فرمولبندي مسئله
𝐿
𝐿
𝐿
) ( |𝑆𝑐| = ( ) + ( ) +
0
1
2

()9
()0
()0
()2
()1
()1
()3

𝑙𝑠𝑟
𝑙𝑠𝑟
𝑐𝑆𝑞[∑ ∑ min 𝑌(. ) = ∑ 𝑃𝑠 −
𝑐𝑆𝑡(𝑆 .
]) 𝑎𝑠𝑟 𝑡(𝑆 )] − ∑ ∑[𝑞 𝑟𝑠𝑎 .
𝑆∈𝑠 𝑆∈𝑘

𝑆∈𝑠 𝑆∈𝑘

𝑠

𝐵 ≤ 𝐶1 𝑦1 + C2 𝑦2
𝑙𝑠𝑟
𝑐𝑆𝑞( ∑ 𝐸1
𝑠𝑃 ≤ ) 𝑎𝑠𝑟 𝑞( ) + E2
𝑠∈𝑘
𝑙𝑠𝑟
𝑐𝑆𝑞 ∑ ∑
≤ 𝑦1
𝑠

𝑟

∑ ∑ 𝑞 𝑟𝑠𝑎 ≤ 𝑦2
𝑠

𝑟

𝑎𝑠𝑟 𝑙𝑠𝑟
𝑐𝑆𝑞
𝑞,
≥0
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تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه
در شاااکل  9مشااااهده میشاااود که در مرحله اول بودجه بین
امدادرسااانی زمینی و هوایی تقساایم میگردد .در مرحله بعد با
توجه به بودجه اختصاصیافته ،تعداد واحدهای اعاامی هرکدام
از مدها محاساابه میگردد .در مرحله بعد نیروهای امداد هوایی
به مقصاادهای اختصاااص مییابند و در مرحله موازی در ابتدا
سااااختاار جادیاد شااابکه زمینی با توجه به ساااناریو بحران
بهدسااتآمده و نیروهای امداد زمینی با اسااتتاده از ت صاایص
تعادل کاربر و اسااتتاده از تابب زمان سااتر  9BPRبه مقصاادها
اختصاص مییابند .در مرحله آخر ،مقدار تابب هده با توجه به
مراحل قبل محاسابه میگردد و پسازآن شاارط توقف الگوریتم
بهیناهساااازی گروه ذرات 9در اینجاا یعنی تعاداد ارزیابی تابب
هده 0بررساای میشااود و در صااورت رساایدن به آن شاارط،
الگوریتم متوقف میگردد و در غیر این صاااورت بااه مرحلااه
ت صااایص بودجااه بااازمیگردد و این مراحاال دوباااره تکرار
میشوند.

 .4شبكه نمونه
هده از این ب ش بررسی عملکرد مدل پیشنهادی بر روی یم
شااابکاه نموناه و بررسااای تعداد تلتات با توجه به بودجه در
دساترم و ساهم هر یم از مدهای امدادرسااانی اساات .شبکه
موردنظر از  3گره و  90کماان در حمل ونقل زمینی و  3گره و
 1کمان در حملونقل هوایی تشاکیلشاده است .در این شبکه،
گره شااماره  0بهعنوان محل پایگاه امداد زمینی و هوایی فرش
شده است (شکل .)9
مش صات هر گره و کمان این شبکه در جدولهای ( )9( ،)8و
( )9ارائهشاده اسات .جدول شماره ( )8به جمعیت درخطر هر
منطقاه کاه پس از زلالاه باه دلیل خانههای غیرمقاوم زیر آوار
خواهند ماند اشااره دارد .جدول شااماره ( )9به مش صه اصلی
راههای هوایی بین پایگاه امدادی و مناطق دیگر یعنی زمان ستر
اشااارهکرده اساات و جدول شااماره ( ،)9مشا صااات هر کمان
زمینی ،شااامل زمان سااتر آزاد ،ظرفیت و احتمال خرابی آن در
مقابل زلاله با شدت مش ص را مش ص کرده است

شكل  :3شبكه نمونه موردبررسي

شكل  .2فلوچارت روش پيشنهادي
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علي ادريسي ،معين عسكري
جدول  .1جمعيت درخطر نواحي تحت بحران
ناحيه

جمعيت درخطر (نفر)

ناحيه

جمعيت درخطر (نفر)

8

0944

2

0944

9

0144

1

0044

9

0144

1

0844

0

9844

3

0344

جدول  .2مشخصات شبكه هوايي
كمان

زمان سفر (دقيقه)

كمان

زمان سفر (دقيقه)

90

1

93

0

92

1

94

1

91

1

98

1

91

0

99

1

جدول  .3مشخصات شبكه زميني
ناحيه مبدأ

ناحيه مقصد

شماره كمان

زمان سفر آزاد (دقيقه)

ظرفيت )(veh/hr

احتمال خرابي

0

8

8

89

1944

4/94

8

0

9

80

1944

4/40

0

9

9

89

3244

4/94

9

0

0

80

0144

4/44

2

9

0

89

1944

4/90

9

2

2

80

1944

4/80

1

0

1

94

0144

4/94

0

1

1

80

3244

4/84

1

0

3

88

1944

4/94

0

1

84

89

3244

4/84

3

2

88

81

1944

4/40

2

3

89

81

1944

4/40

8

9

89

80

1944

4/94

9

8

80

80

0144

4/40

9

9

80

89

1944

4/94

9

9

82

80

1944

4/44

0

0

81

89

0144

4/94

0

0

81

89

3244

4/94

0

2

83

89

3244

4/94

2

0

94

81

1944

4/94

1

1

98

83

0144

4/94

1

1

99

89

1944

4/94

1

3

99

81

1944

4/94

3

1

90

81

1944

4/80
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تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه

در این مسائله تعداد کل افراد درخطر برابر با  91144نتر است

در ادامه با تحلیل حساااسیت بر روی بودجه ،نحوه تغییر تعداد

که با توجه به اینکه در رابطه ( )8مقدار 𝑑 برابر با صتر و مقدار

افراد نجاتیافته نساابت به تغییرات بودجه مشاا ص میگردد.

𝑎 برابر باا  4/1در نظر گرفته شاااد ،فقط  94324نتر در اولین

همینین بهصورت دقیق تر این تغییرات بودجه بر روی هرکدام

لحظات پس از زلاله زنده هسااتند و در زیر آوار نیازمند کمم

از مدهای امدادرسانی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

هساتند .این مسائله برای هرکدام از مقادیر بودجه با استتاده از
الگوریتم بهینهساااازی گروه ذرات حل گردید .در این الگوریتم
از جمعیات  04نتر و تعاداد تکرار  844بار برای حل مسااائله
اسااتتاده گردید .شاارط خاتمه در این الگوریتم تعداد تکرار در
نظر گرفتهشااده اساات که نحوه همگرایی آن برای بودجه 944
واحدی بهصااورت شااکل  0اساات ( NFEتعداد ارزیابی تابب
است).

همانطور که در شااکل شااماره  0مشاااهده میشااود ،در شاابکه
نمونااه بااا افاایش مقاادار بودجااه در دساااترم ،تعااداد افراد
نجااتیافته افاایش مییابد .شااایب این افاایش در بودجههای
پایین بیشاتر و در بودجههای باالتر ،کمتر است .به این صورت
کاه از بودجاه  4تاا  944هاار ،نادیام به  2هاار نتر به تعداد
افراد نجاتیافته اضاااافه میشاااود و از بودجه  8044تا 8244
هاار ،فقط نادیام به  244نتر به این تعداد افاوده میشاااود.
تعداد افراد نجاتیافته با امدادرساااانی زمینی در ابتدا با افاایش
بودجه در دسترم ،افاایش یافت و پس از یم بودجه مش ص،
این تعداد روند کاهشااای را طی مینماید .این افاایش در ابتدا
میتواند به دلیل عدم بودجه کافی برای امدادرساااانی هوایی و
هاینه کمتر امدادرسانی زمینی باشد .ولی پس از افاایش بودجه،
واحدهای هوایی ت مین گردیده و امدادرساااانی به سااامت مد
هوایی تماایال پیادا میکند .البته دلیل دیگر این موضاااوز نیا
میتواند افاایش حجم ترافیم کمانهای امدادرساااانی زمینی و
افاایش زمان سااتر آنها طبق تابب  BPRباشااد که کارآیی این

شكل  .4روند همگرايي تابع هدف براي بودجه  222هزار

مد را کاهش داده است.
در ادامه این روند ،در بودجههای باالتر حتی امدادرسانی زمینی

 1-4نتايج و تحليل حساسيت

نساابت به امدادرسااانی هوایی کارآیی نداشااته و اسااتتاده از آن
توصاایه نمیشااود .همینین در بودجههای پایین که اسااتتاده از

با توجه به نتای بهدسااتآمده و نشان دادهشده در شکلهای 0

امدادرساانی هوایی مورد انتظار نیست نیا نادیم به  04درصد

و  ،2در همه مقادیر بودجه بررساایشااده ،امدادرسااانی هوایی

افراد نجاتیافته شده مربوط به امدادرسانی هوایی است.

نقش مهمی در نجات جان افراد درخطر داشااته اساات که حتی
امدادرسانی زمینی نیا تاثیرگذاری کمتری نسبت به آن در تمامی
بودجههای موردبررسی داشته است.
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شكل  .5تعداد افراد نجاتيافته با توجه به بودجه در دسترس

شكل  .6نسبت كارآيي افراد نجاتيافته بر بودجه استفادهشده در هر مد

در مد دیگر یعنی مد هوایی ،متناساااب با روند افاایش بودجه،

شاکل شماره  ،2سهم افراد نجاتیافته شده در هر مد نسبت به

تعداد افراد نجاتیافته توسااط این مد افاایشیافته اساات که در

سااهم بودجه اسااتتادهشااده در آن مد را نشااان میدهد .در این

ابتدا ش ایب این روند بیشااتر و در ادامه شاایب این روند کاهش

شاکل فقط از مقادیر بودجه ای که هر دو مد امدادرسانی زمینی

مییابد .در این مساائله فرش شااده اساات که واحدهای امداد

و هوایی در آن شرکت داشتهاند ،استتادهشده است تا این دو مد

هوایی بااا توجااه بااه عاادم محاادودیاات در راههااای هوایی و

با یکدیگر مقایسه شوند .همانطور که دیده میشود ،کارآیی مد

سارعتباال ،امکان برگشات به پایگاه و سااتر به مقاصد را تا 9

هوایی در تماامی بودجاه هاا مقداری ثابت دارد .یکی از دالیل

مرتبه بنا به نیاز دارا هستند.

کاارآیی ثاابت مد هوایی در بودجههای متغیر ،عدم ت ثیرپذیری
آن از شرایط بحران و عدم افاایش زمان ستر این مد با توجه به
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تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه
تعداد کاربران آن اساات .البته به دلیل محدودیت تعداد پرواز و

ارائه گردید که با اسااتتاده از الگوریتم بهینهسااازی گروه ذرات

فرود همزمان در فرودگاههای مبدأ و مقصد ،در مطالعات بعدی

برای بودجههای م تلف حل گردید .در این مسئله ،از شبیهساز

باا در نظرگیری این موضاااوز ،کاارآیی این مد مقداری کاهش

مونتکارلو برای شبیهسازی خرابی جادهها در حملونقل زمینی

مییابد .در سوی دیگر ،برخله مد هوایی و عدمتغییر کارآیی

و از الگوریتم ت صیص ترافیم فرانم – ولف برای ت صیص

آن در بودجاههاای متتااوت ،مد زمینی در بودجههای متتاوت

ترافیم تعادل کاربر اساااتتاده گردیده اسااات .مهمترین نتیجه

دارای کارآیی متتاوتی اساات .به این صااورت که مد زمینی در

برآمده از این پژوهش ،ت ثیر مهم امدادرسااانی هوایی حتی با در

بودجههای کم و زیاد کارآیی بیشااتری نسبت به بودجه متوسط

نظر گرفتن بودجه در کاهش تلتات اساات .امدادرسااانی هوایی

دارد که این میتواند ناشااای از اساااتتاده یا نیاز به نیروهای کم

در تماامی بودجهها نقش مهمی دارد .همینین اگر در شااابکه

امداد زمینی و با توجه به این موضوز ترافیم کم جادهها باشد.

نمونه برای امدادرسااانی فقط به امدادرسااانی زمینی اکتتا شااود،

با توجه به تابب  ،BPRهر چه تعداد خودرو عبوری کمتر باشد،

کمانهای شبکه گنجایش خدمترسانی به این حجم خودرو را

زمان ساتر کاهشیافته و احتمال نجات افراد در خطر در مقصد

نداشاته و زمان امدادرساانی بسیار زیاد شده و درصد زیادی از

بیشتر میشود.

افراد در مناطق م تلف کشته میشوند .همینین مشاهده گردید

با توجه به موارد اشاارهشده  ،نتای مثبت استتاده از امدادرسانی

کاه در بودجاههای متتاوت ،امدادرساااانیهای زمینی و هوایی

هوایی در بحرانهای بارگ مش ا صشااده اساات .همچنین در

عملکرد متتاوتی دارند .اسااتتاده و نقش امدادرسااانی هوایی در

بعضاای از سااازمانهای امدادرسااانی که در حال شااکلگیری و

بودجههای کم ،ازجمله مواردی است که عملکرد خوب استتاده

سایاستگذاری هستند نیا میتوان از ابتدا با توجه به این نتای

از امدادرسااانی هوایی را بیشازپیش نشااان میدهد .از که در

تصااامیمگیری کرد .بهطور مثال ،در کشاااورهایی که به لحا

پژوهشهای پیشاین به آن توجه کمتری شده بود .این پژوهش

بودجه امدادرسانی هی گونه محدودیتی ندارند ،میتوان از ابتدا

دارای محدودیتهایی است که میتوان در مطالعات آینده آنها

کل بودجه را بر روی امدادرسااانی هوایی ساارمایهگذاری نمود.

را بهبود داد .از این جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

نمودار  0نشاااان میدهاد که در ابتدا سااارمایهگذاری بر روی

.8

امدادرساااانی بسااایار کارآمد بوده و در مقادیر بودجه زیاد ،این

در این پژوهش تعاداد واحد نیروهای امداد زمینی و
هوایی پیوسااته در نظر گرفته شااد که بهتر اساات در

کاارآیی کااهش مییااباد کاه میتوان باهجاای افاایش بودجه

مطالعات آتی این تعداد بهصااورت اعداد صحی در

امادادرساااانی ،این بودجه را در ب شهای دیگر مانند افاایش

نظر گرفته شود؛

مقاومت ساختمانها و زیرساختها یا احداث پناهگاه در دیگر

.9

مناطق با افراد در خطر زیاد ،هاینه کرد.

در امدادرسانی هوایی هی محدودیتی بر روی تعداد
محال پرواز یاا فرود نیروهاای امداد هوایی در نظر

ازجملاه دیگر موارد مهم ،جاانماایی پاایگاه امدادی با توجه به

گرفته نشد که بهتر است در مطالعات آتی این موارد

تعداد افراد درخطر هر منطقه است .این موضوز بهطور ویژه بر

نیا در نظر گرفته شود؛ و

روی امدادرسانی زمینی ت ثیرگذار است .به این دلیل که سرعت

 .3در امدادرساانی زمینی بهتر است اهمیت مقاومسازی

امدادرساااانی زمینی کمتر بوده و از شااارایط مقاومت جاده در

کمانها و بودجه مصرفی آنها در تابب هده در نظر

مقابل بحران ت ثیر میپذیرد.

گرفته شود.

 .5نتيجهگيري

 .6پينوشتها:

در این مقاله به بررساای ترکیب بهینه ارسااال نیروهای امداد
بهصورت هوایی و زمینی پرداخته شد .این روش تصمیم گیران
و مدیران را برای خرید قبل و ارسال واحدهای متناسب امدادی
در زمان بحران یاری میکند .برای این مسئله ،یم مدل ریاضی
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی038 )04:

1. User Equilibrium
2. Bureau of Public Roads
3. Particle Swarm Optimization
4. Number of Function Evaluation
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پيوست
جدول پ :1-فهرست مجموعهها ،تابع و پارامترهاي مسئله
مجموعه
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 030فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه
علی ادریسی ،درجه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ
نمود .ایشان از سال  8934عضو هیئتعلمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی بوده و
هماکنون دارای درجه استادیاری است .زمینههای پژوهشی موردعلقه وی ،مدیریت بحران ،قابلیت اطمینان و
تحلیل ریسم ،حملونقل هوایی ،فنآوری اطلعات و ارتباطات در حملونقل ،سیستمهای استتاده مشترک از
وسایل نقلیه ،مدلسازی و شبیهسازی ت لیه در شبکه حملونقل است که ت لیتات متعدد و ارزشمندی در هرکدام
از این زمینهها دارد.

معین عسکری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  8939از دانشگاه شهید باهنر کرمان و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران با گرایش برنامهریای حملونقل را در سال  8930از دانشگاه
تربیت مدرم اخذ نمود و در سال  8930مقطب دکتری مهندسی عمران با گرایش برنامهریای حملونقل را در
دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی آغاز نمود .زمینههای پژوهشی موردعلقه ایشان ،مدیریت بحران،
خودروهای خودران ،تئوری جریان ترافیم و تقاضای حملونقل است.
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