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چکیده
امدادرسانی و نجات جهت تالش ها بنابراین است. بوده همراه زیادی مالی و جانی خسارات با معموال طبیعی، سوانح و غیرمترقبه حوادث وقوع
مهم ترین مقاله این در نماید. فراهم آن ها برای را رفاه حداقل بازماندگان، به امدادی خدمات ارائه ی با و داده کاهش را جانی خسارات می تواند
بیمارستان مانند درمانی تسهیالت به آن ها انتقال لزوم صورت در و امن مکان های سالم به افراد و مصدوم افراد تخلیه ی شامل امدادی خدمات
در با پناهگاه و انتقال نقاط مکان یابی برای مختلط صحیح عدد خطی ریاضی برنامه ریزی مدل یک هدف این تحقق برای است. شده مدل سازی
حادثه نقاط تمام بین عدالت برقراری جهت مدل این است. شده ارائه شبکه در موجود تسهیالت از هریک روی بر ظرفیت محدودیت گرفتن نظر
نقطه ی هر از انتقال، نقاط تمام به تقاضا نقطه ی  هر از نقل و حمل زمان حداکثر کردن حداقل به بیمارستان ها، و پناهگاه به انتقال برای دیده
بیمارستان هر به انتقال نقاط تمام از و پناهگاه ها تمام به اولیه مواد انبار هر از پناهگاه، تمام به تقاضا نقطه ی هر از بیمارستان ها، تمام به تقاضا

است. پرداخته
مختلط عدد خطی ریاضی برنامه ریزی بالیا، امداد هاب، انتقال، نقطه ی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
چندگانه  ی مکان یابی عمومی مدل های ٢٠٠٨ سال در همکاران و ساساکی انتقال نقاط مکان یابی موضوع در شده انجام پژوهش های میان در
به تنها و نگرفتند نظر در را تسهیالت و دیده آسیب نقاط بین مستقیم ارتباط اما کردند بررسی را تسهیل چندین مکان یابی مساله ی و انتقال نقطه ی
سال٢٠١٢ در همکارش و حسین جو اما شدند بررسی قطعی حالت در مسائل پیشین مطالعات در . [۴] پرداختند انتقال نقاط و تسهیل مکان یابی
. [٢] کردند تعیین تصادفی حالت در را انتقال نقاط محل و کردند مطرح انتقال نقطه ی چندگانه ی مکان یابی مسأله ی حل برای مختلفی روش های
مدل دو بحران، شرایط در سریع تر و بهتر امدادرسانی جهت هلی کوپتر ایستگاه های و انتقال نقاط مکان یابی با همکارش و ٢٠١٣فوروتا سال در
در همکارانش و کالنتری . [١] نمودند بررسی خدمت رسانی زمان حداکثر کردن حداقل همچنین و خدمات ارائه ی زمان کردن حداقل هدف با را
غیرخطی برنامه ریزی مدل یک راستا این در و گرفتند نظر در فازی رویکرد با و تصادفی حالت در را انتقال نقاط مکان یابی مدل های سال٢٠١٢

. [٣] دادند توسعه را فازی محدودیت بدون

پژوهش دست آوردهای ٢

اعزام برای حادثه محل در آمبوالنس خدمه ی می باشد. انتقال نقاط طریق از مجروحان انتقال بیان گر است شده داده نشان (٢) شکل در که شبکه ای
آمبوالنس هم زمان و می کند پرواز مناطق آن سمت به هلی کوپتر ایستگاه  در مستقر هلی کوپتر می کنند، هلی کوپتر درخواست بیمارستان به مجروحان
هلی کوپتر وسیله ی به بیمارستان ها ظرفیت نشدن اشباع و امکان صورت در مجروحان محل ها این در می کند، منتقل انتقال نقاط به را مجروحان
وسیله ی به خطر پر و دیده حادثه محل از سالم افراد تخلیه ی می گردند. نگه داری انتقال نقاط در صورت این غیر در و می شوند منتقل مکان ها آن به

می گردد. محقق هلی کوپتر
انبار و هلی کوپتر ایستگاه پناهگاه، بیمارستان، انتقال، نقاط تقاضا، نقاط معرف ترتیب wبه kو ،s ،h ،j ،i شاخص شده ارائه ریاضی مدل در
Cبودجه و نگه داری hهزینه نقلیه، وسایل سرعت ضرایب βوα انتخابی، نقاط qتعداد pو نقاط Capظرفیت تقاضا، dمقدار سفر، tزمان است.
δو ،φ ،ψ هم چنین می رود. کار به انتفال نقاط و پناهگاه نمودن فعال zبرای yو یک و صفر متغیر دو تصمیم متغیرهای در می دهد. نشان را کل
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

می نماید. تعیین را زمان Rبیشینه ی و موجودی Iمیزان جریان، حجم γمتغیرهای

Min λ١R١ + λ٢R٢ + λ٣R٣ + λ۴R۴ + λ۵R۵ (١)

s.t∑
s∈S

tisφis ≤ R١ ∀i ∈ I (٢)

∑
s∈S

t
′
ψij ≤ R٢ ∀i ∈ I (٣)

αk
∑
j∈J

tjhγjh ≤ R٣ ∀h ∈ H (۴)

αk

(∑
k∈K

tkw +
∑
s∈S

twsθws ≤ R۴

)
∀w ∈W (۵)

αA
∑
h∈H

tihδih ≤ R۵ ∀i ∈ I (۶)

λ١ + λ٢ + λ٣ + λ۴ + λ۵ = ١ ∀i ∈ I (٧)

∑
i∈I

ψij =
∑
h∈H

γjh + Ij ∀j ∈ J (٨)

∑
j∈J

ψij +
∑
h∈H

δih = βidi (٩)

∑
s∈S

φis = (١− βi) di ∀i ∈ I (١٠)

∑
i∈I

ψij ≤ Capjzj ∀j ∈ J (١١)

∑
i∈I

φis +
∑
w∈W

θws ≤ Capsys ∀s ∈ S (١٢)

∑
h∈H

γjh ≤Mzj ∀j ∈ J (١٣)

∑
w∈W

θws ≤ Capw ∀w ∈W (١۴)

۴٩۶
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i∈I

δih +
∑
j∈J

γjh ≤ Caph ∀h ∈ H (١۵)

∑
j∈J

hjIj ≤ C (١۶)

∑
j∈J

zj = p (١٧)

∑
s∈S

ys = q (١٨)

Zj ∈ {٠, ١} ∀j ∈ J (١٩)

ys ∈ {٠, ١} ∀s ∈ S (٢٠)

δih ≥ ٠ ∀i ∈ I, h ∈ H (٢١)

φis ≥ ٠ ∀i ∈ I, h ∈ H (٢٢)

ψij ≥ ٠ ∀i ∈ I, j ∈ J (٢٣)

γjh ≥ ٠ ∀j ∈ J, h ∈ H (٢۴)

φis ≥ ٠ ∀i ∈ I, h ∈ H (٢۵)

سالورCPLEXحل نرم افزارGAMSو از استفاده با و انتخاب موردی مطالعه ی عنوان به تهران شهرداری چهار منطقه ی داده های ریاضی مدل این برای
نیایش مدرسه پناهگاه به سالم تعداد٢۴۴٠فرد تقاضا نقطه ی یک عنوان به خیابان١٩٢شرقی از مثال برای شد. مشخص تصمیم متغیرهای وتمامی
و می شوند منتقل تهرانپارس بیمارستان به مستقیم طور به آمبوالنس وسیله ی به خیابان این از مجروح افراد از ١٧٠٠نفر تعداد می شوند، منتقل
حجم کاال تأمین قسمت در هم چنین می شوند. منتقل پلیس پارک انتقال نقطه ی به آمبوالنس توسط منطقه این مجروح افراد از تعداد٧٨۵۵نفر

می باشد. کاال اندازه ی٨۵٠٠٠قلم به نیایش مدرسه پناهگاه به حکیمیه  بحران سوله ی از نیاز مورد اقالم جریان
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