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  دهیچک
شرایط بحرانی،  ستیک         با بروز  ضا برای کاالها و خدمات افزایش می یابد.لج شدت کاهش یافته و تقا ساخت ها، توانمندی ها به  سیب دیدگی زیر به دلیل آ

می باشیید. لجسییتیک باید انعالام الز  را در  هماهنگ کننده همه بخش های مختلف اعم از تدارکات، نگهداری، تعمیرات، حمل و نقل، ماشیییآ آالت و ....

سپس          شود  شده ابتدا مفاهیم اولیه ارائه  سعی  شد. در ایآ مقاله  شته با شامل تعدادی پایگا  برخورد با بحران و بالیای طبیعی دا سئله ای  نواحی  ه امداد وم

شند م       صات معینی می با ضا برای تجهیزات امدادی تنها در مراکز بحران که دارای مخت شخص بوده و تقا  سیریابی بحران زده  که مکان پایگاههای امداد م

 شده است. ایآ مسئله بوسیله نر  افزار گمز حل هدم ایآ پژوهشی کاهش مسافت پیموده شده توسط هر وسیله نقلیه می باشد. می شود.

 

 

  کلیدی: کلمات

 مسیریابی، لجستیک، امداد بحران، تجهیزات امدادی، پایگاه امداد
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  . مقدمه1

شته تعداد حوادث و بالیای طبیعی حدود     03در طی  سال      6سال گذ ست. در  شده ا همانند رانش،  هایی  بلیه 414،  7332برابر 

شک  سبب   طوفان، زلزله و خ شدن حدود     سالی  شته  شد و   12333ک سارت   میلیون نفر را نیز تحت تاثیر قرار داد. 711نفر   خ

باشیید در میانمار و نیآ در  تخمیآ زده شیید. بع ییی از ایآ آمارها که شییامل طوفان و زلزله می میلیارد دالر 27اقتصییادی حدود 

نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. به علت دگردیسی محیالی،   میلیون  10نفر کشته شدند و بالغ بر    173333باشد که بالغ بر  می 7332

شیوع      سرعت  شهرگرایی و افزایش  شد.  7سال آینده   73، میزان بالیای طبیعی در ایدزافزایش  سازمان ملل بیان    برابر نیز خواهد 

یرانگری بالیا   دارد که ایآ آمارها سیییال به سیییال متتیر اسیییت. ایآ روند کلی نشیییان از افزایش تکرار و شیییدت و میزان و        می

هر سییازمان برای انجا  ماموریت اصییلی و رسیییدن به اهدام مورد ندر باید از تدارکات و پشییتیبانی    ( 1037، قاسییمی،پیمان)دارد

عملیاتی متناسییب برخوردار باشیید و همه احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را برآورده کند. تا ایآ واحدها بتوانند به صییورت قابل  

صورت        به طور کلی کار های انجاقبولی وظایف خود را انجا  دهند.  ضالراری را می توان به  شرایط ا شده در زمینه لجستیک در    

برای ندم بخشیدن به امور   . مدیریت دانش اطالعات.7. زمانبندی 4. مسیریابی  0. تخصیص  7.مکان یابی 1زیر تقسیم بندی کرد:  

ستفاده می شود نرا که کارها با هماهنگی بیشتر و      شود. زنجیره تامیآ    در هنگا  بحران از مدیریت زنجیره تامیآ ا سریع تر انجا  

و لجسییتیک در بحران تالم می کند تا همه واحدهای عملیاتی و آسیییب دیدگان را پشییتیبانی کند. با ایآ توضیییحات وجود یک  

سیستم منسجم علمی برای لجستیک مدیریت بحران ضروری است که دارای یک مدیریت مشخص بوده و کلیه فرایندهای آن از         

ظایف هر زیر مجموعه مشخص شده باشد امری اجتناب ناپذیر می باشد. انقالب لجستیک در تالم برای ایجاد یک       قبل تعریف و و

نا، پویا و پاسیییخگو اسیییت تا بتواند تکاملی بیآ مدیریت بحران با فناوری اطالعات و حمل و نقل مدرن ایجاد                      سییییسیییتم توا

 (1034،قاسمی،پیمان)نماید

ده اسییت. در بخش اول موضییوع تحقیت و تعاریف مقدماتی مربو  به ایآ تحقیت بیان شییده  ایآ پژوهش در نهار بخش تدویآ شیی

اسییت. بخش دو  ایآ پژوهش مربو  به پیشییینه زنجیره تامیآ امداد بحران اسییت. در بخش سییو  مدل ریاضییی پیشیینهادی ارائه 

 شدگیری ارائه خواهد گردیده شد. در بخش نهار  نتایج محاسباتی و در بخش آخر نتیجه
 

  پیشینه تحقیق. 2

 خط مقد  لتت لجستیک ریشه ای یونانی دارد و در موارد ندامی برای جابجایی جنگ افزاره، مهمات و جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان اصلی به سمت

لجستیک هنر تحرک ارتش "تعریفی از لجستیک ارائه داد  1207)متفکر و نویسنده ندامی فرانسوی(در سال 1استفاده می شود. آنتوان هنری جومینی

 . لجستیک به طور کلی به فعالیت های هماهنگی اطالق می شود که جهت بررسی، مالالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و "هاست

یسات و قالعات از هر نوع و کلیه امور مربو  به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، توزیع، حمل و نقل، تندیم و تهیه تجهیزات، ماشیآ ها، ابزارها و تاس

تریآ  ناسبروم انجا  کار طراحی سیستم و دستورالعمل و ندارت بر موارد فوق انجا  می گیرد.فرایند لجستیک به معنای فراهم کننده بهتریآ مواد با م

بهتریآ زمان و مکان است. جامع تریآ تعریف درایآ مورد را به شرح زیر است: لجستیک متشکل از کلیه فعالیت های پشتیبانی ماموریت عمده  قیمت در

یستم سسازمان است که شامل مواد، ذخیره سازی؛ برنامه تولید، حمل و نقل، بسته بندی، توزیع، طراحی سیستم، اطالعات لجستیک، مدیریت و مهندسی 

نابکی  ،های پشتیبانی، مهندسی نرخه زندگی و خدمات مشتری است.منافع بکارگیری دانش لجستیک و مدیریت زنجیره تامیآ عبارتند از بهره وری باالتر

سرلک، )گربیشتر، سود باالتر، رعایت حقوق بیشتر مشتری ، کاهش هزینه، ایجاد مزیت های رقابتی، افزایش خدمات دهی به مصرم کنندگان، و موارد دی

 (1031،رضا
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وع بحران به قفرایند سینماتیک، عینی و همه جانبه شناسایی، الویت بندی، پیش بینی و پیش گیری از وقوع بحران مداخله در بحران و سالم سازی بعد از و 

 مندور برطرم کردن بحران یا محدود کردن عواقب ناشی از آن.

 (1030،ت، سیدمحمدسادا)مرحله زیر است 7نرخه مدیریت بحران دارای 

 .مرحله انتدار و پیش بینی                                            1

 .مرحله اعال  خالر و وقوع بحران7

 .مرحله نجات                                                                0

 .مرحله عادی سازی و رها سازی4

 .مرحله نوتوانی و بازسازی7

 احل اصلی هر بحران و نحوه ی مقابله با آن را شناخت و آمادگی های الز  را در جهت مقابله و مهار آن ایجاد نمود.         برای مقابله با بحران باید به مر 

      .برنامه ریزی قبل بحران: )برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی آمادگی، برنامه ریزی امکان سنجی، برنامه ریزی سازماندهی و آموزشی(  1

 ریزی مرحله آغاز بحران                                                                      .برنامه 7

 .برنامه ریزی مرحله در خالل بحران                                                                   0

 .برنامه ریزی مرحله بعد از بحران4

واهد لجسییتیک بحران با تصییمیم گیری در حوزه هایی مانند زنجیره تامیآ، حمل و نقل، خدمات و نگهداری و .... برای ظرفیت های موجود سییر و کار خ  

 (T. Bektaş ،7002)پارامتر زیر توجه کند3داشت در یک سامانه لجستیک بحران باید به پارامترهای مختلف از جمله 

 زمان پیش برد  -1

 مدیت منابع  محد-7

 کمبودهای بحرانی و اتفاقی  -0 

 الویت ها و تخصیص ها   -4

 تالبیت و ارتبا  با نیازها و رویدادها   -7 

 انعالام پذیری         -6

 سهولت و تناسب  -2

 فرماندهی و کنترل مناسب-2

 اطالعات دقیت،کامل و به موقع-3 
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اصوال برنامه ریزی لجستیک بحران کاری دشیوار بیه حسیاب میی آیید از اییآ رو بیرای برنامیه رییزی و میدیریت لجسیتیک بحیران بایید شیرایط زییر                  

 :(A. Deniz et al, 2010)فراهم شود

 .برای ننیآ فرایندی همواره باید اطالعات صحیح و کامل و به هنگا  در اختیار باشد.               1 

 .باید برنامه ریزان توانمند و صاحب ایده و با دانش کافی در خدمت سامانه باشند.         7

 .در برنامه ریزی باید از افراد با تجربه استفاده شود.                             0 

 .لجستیک توانمند بحران به شدت نیازمند سامانه های اطالعاتی قوی و یکپارنه است.      4

ک جستیآنجا که در عصر اطالعات و بنا بر مقت یات ایآ مقالع زمانی سازمان های مدیریت بحران، باید متحول و با تتییرات امروزی هماهنگ شوند. ل از 

قالب در امور بحران هم به عنوان یکی از مولفه های دخیل در عملکرد سازمان های مدیریت بحران باید تتییراتی را متحمل شود. امروزه به موازات بحث ان

 سازمانی و تحول در لجستیک بحران نیز به عنوان یک رویکرد تحول آفریآ مالرح گردیده است.

 (D. Schilling2011، S. Syam2002)مرحله می باشد که به شرح زیر خالصه شده است 4کی حوادث غیر مترقبه شامل یعملیات لجست

                      ماهنگی های الز  برای بسیج منابع لجستیکی.                                                                                     .مرحله مقدماتی: برنامه ریزی، سازماندهی و انجا  ه1

                                                                                          .مرحله آمادگی:  انجا  تمرینات الز  جهت آمادگی نیروها برای واکنش سریع و رفع عیوب احتمالی.                    7

 .مرحله تدارکات: فراهم نمودن منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات.                  0

 .مرحله عملیات: بکارگیری تمامی امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات و همه سازمان های مرتبط. 4

    

 بیان مسئله .3

پایگاه امداد و نواحی بحران زده می باشد. مکان پایگاه های امداد مشخص بوده و تقاضا برای تجهیزات امدادی تنها در مراکز بحران که  43مسئله شامل 

معینی می باشند تعییآ می گردد. همچنیآ فرض برآن است که بیآ تما  پایگاه های امداد و مراکز بحران مسیر وجود دارد، همچنیآ بیآ دارای مختصات 

و  خروجی مسئله نحوه تخصیص وسایل نقلیه به مناطت بحران زده عدد در ندر گرفته شده است. 7تما  مراکز بحران بایکدیگر. تعداد وسایل نقلیه نیز 

 می باشد. یابی آن هانیآ مسیرهمچ

 از دیگر فرضیات مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد: همچنیآ

 .فقط حمل و نقل زمینی مد ندر است 

 .مراکز امداد رسانی ثابت هستند و ظرفیت شان نامحدود است 

 شود.ها برای عملیات امداد و نجات تنها در مراکز بحران تعییآ میتقاضا 

 دارای یک وسیله حمل و نقل کاال می باشد. هر پایگاه امداد 
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 مدلسازی و تجزیه و تحلیل: .4

 مدل: متغیرهایپارامترها و 

N.)نشان دهنده تعداد نقا  آسیب دیده می باشد. )نقا  تقاضا : 

M.)نشان دهنده تعداد پایگا ههای امداد است. )نقا  دپو : 

V امدادی است.: نشان دهنده تعداد وسایل نقلیه جهت حمل کاالهای 

Posi نشان دهنده مختصات نقاله آسیب دیده :i ( .می باشد𝑖 ∈ 𝑁) 

Pos0j نشان دهنده مختصات پایگاه امداد :j ( .می باشد𝑗 ∈ 𝑀) 

dij نشان دهنده فاصله ناحیه آسیب دیده :i  از ناحیه آسیب دیدهj ( .می باشد𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁) 

d0ij نشان دهنده فاصله بیآ ناحیه آسیب دیده :i  پایگاه امدادازj ( .می باشد𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑗 ∈ 𝑀) 

Di نشان دهنده میزان تقاضای ناحیه آسیب دیده  :i ( .است𝑖 ∈ 𝑁) 

Cv نشان دهنده میزان ظرفیت وسیله نقلیه :j ( .است𝑣 ∈ 𝑉) 

y𝑖𝑣 متتیر تخصیص می باشد، ننانچه ماشیآ :v  به ناحیه آسیب دیدهi  در غیر ایآ صورت عدد صفر را می گیرد. )هر نقاله تقاضا تنها  1تخصیص یابد عدد

 به یک ماشیآ تخصیص می یابد، ولی هر ماشیآ می تواند به نند نقاله تقاضا خدمات بدهد.(

𝑋𝑖𝑗𝑣
𝑝:   تعداد دفعات حرکت از گرهi  به گرهj  بوسیله ماشیآv  از منبعp (pپایگاه امداد .)است 

 یت ها:تعییآ کم

: 𝐷𝑖 ا توجه به تراکم جمعیت در منالقهب iگردد.های منالقه تعییآ میهای زلزله و نوع ساختمان، تعداد ریشتر 

C𝑣 :.با توجه به استاندارد وسایل نقلیه حمل کاال و تجهیزات 

dij.باتوجه به مختصات ناحیه مورد بررسی تعییآ می گردد : 

d0ij بررسی تعییآ می گردد.: باتوجه به مختصات ناحیه مورد 

 تابع هدف و محدودیت های مدل

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑀𝑎𝑥𝑣(∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗𝑣

𝑝
+ ∑ ∑ ∑ 𝑑0𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗𝑣

𝑝𝑀
𝑗=1

𝑀
𝑝=1

𝑁
𝑗=1

𝑀
𝑝=1 )                               (1) 

ایآ مندور مسافت طی شده توسط هر وسیله نقلیه تابع هدم ایآ مسئله مینیمم کردن ماکزیمم مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه می باشد. برای 

 محاسبه می گردد و در بیآ آن ها ماکزیمم مقدار انتخاب می گردد و به عنوان مقدار تابع هدم در ندر گرفته می شود.

St: 

∑ 𝑦𝑖𝑣
𝑉
𝑣=1 = 1       ∀𝑖 ∈ 𝑁          (7    )                                                                                                       
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 ایآ محدودیت بیان می کند که هر مرکز بحران تنها به یک وسیله نقلیه تخصیص یابد. 

∑ 𝐷𝑖𝑦𝑖𝑣
𝑁
𝑖=1 ≤  𝐶𝑣      ∀𝑣 ∈ 𝑉                                                                                                   (0) 

 ایآ محدودیت بیان می کند که مقدار تقاضای تخصیص داده شده به یک وسیله نقلیه نباید از ظرفیت آن وسیله نقلیه بیشتر باشد.

∑ 𝑋𝑟𝑗𝑣
𝑝

𝑟 = ∑ 𝑋𝑗𝑠𝑣
𝑝

𝑠     , ∀𝑗, 𝑣, 𝑝 ≠ 𝑗 , 𝑦𝑗𝑣 = 0      (4                                                                            ) 

 .یک گره واساله است و باید ورودی و خروجیش برابر باشد jره گ

𝑋𝑖𝑗𝑣
𝑝

≥ 0       ∀𝑖, 𝑗, 𝑣, 𝑝  (7                                                                                       )𝑋𝑖𝑗𝑣
𝑝

= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟     ∀𝑖, 𝑗, 𝑣, 𝑝      (6                                                                                                    ) 

 عددی صحیح و مثبت است. vبوسیله ماشیآ  jبه گره  iتعداد دفعات حرکت از گره 

𝑦𝑖𝑣 = 0,1      ∀𝑖, 𝑣     (2                                                  )                                                                       

 ایآ متتیر مربو  به تخصیص می باشد که یک متتیر باینری است.

 مثال عددی: .5

امدادی تنها در مراکز بحران  پایگاه امداد و نواحی بحران زده می باشد. مکان پایگاه های امداد مشخص بوده و تقاضا برای تجهیزات 43مثال مورد ندر شامل 

آ همچنیکه دارای مختصات معینی می باشند تعییآ می گردد. همچنیآ فرض برآن است که بیآ تما  پایگاه های امداد و مراکز بحران مسیر وجود دارد، 

در ندر گرفته شده برای مراکز امداد بحران، عدد در ندر گرفته شده است. همچنیآ کل ف ای  7بیآ تما  مراکز بحران بایکدیگر. تعداد وسایل نقلیه نیز 

 متر می باشد. 233ف ایی مربعی شکل بالول 

 ظرفیت وسایل نقلیه را نشان می دهد. 1جدول 

 

 j: ظرفیت وسیله نقلیه 1جدول

 شماره وسیله نقلیه 1 7 0 4 7

 ظرفیت وسیله نقلیه 2 2 6 6 2

 

متر می  233کل ف ای در ندر گرفته شده برای مراکز امداد بحران، ف ایی مربعی شکل بالول متر می باشد.  13مختصات پایگاه امداد بر حسب  7جدول

 ( متر می باشد.033،133دارای مختصات ) 10باشد. بعنوان مثال پایگاه امداد بحران شماره
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 متر می باشد( 11)مقیاس اعداد  jمختصات پایگاه امداد :2جدول 

 شماره مراکز بحران 1 7 0 4 7 6 2 2 3 13 11 17 10 14 17 16 12 12 13 73

 xمقدار مشخصه 7 7 13 3 3 73 13 17 14 03 6 12 03 12 03 43 73 73 73 43

 yمقدار مشخصه 0 7 2 4 3 73 73 17 2 11 13 43 13 3 1 2 73 77 03 7

 شماره مراکز بحران 71 77  70 74 77 76 72 72 73 03 01 07 00 04 07 06 02 02 03 43

 xمقدار مشخصه 74 42 43 3 12 73 70 3 63 43 63 03 62 03 23 73 43 23 43 12

 yمقدار مشخصه 02 17 13 73 00 71 13 63 3 63 43 72 73 63 13 23 23 23 66 03

 

 می باشد. 4و0مسئله توسط نر  افزار گمز خروجی مسئله بشرح جداول حل پس از

  نشان داده شده است. 0جدولنحوه ی تخصیص پایگاه های امداد به مراکز بحران در 

 

 : نحوه ی تخصیص پایگاه های امداد به مراکز بحران3جدول

 (Nشماره مراکز بحران)

70 2 17 76 12 7 74 02 01 73 1 02 72 7 07 77 43 17 77 12 

 (Mشماره پایگاه امداد تخصیص داده شده )

4 7 7 4 1 0 0 7 0 7 4 1 0 4 7 7 7 7 1 0 

 همچنیآ ترتیب مالقات کردن مراکز بحران نیز  توسط هر وسیله نقلیه در زیر آورده شده است:
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 ترتیب مالقات کردن مراکز بحران: 4جدول 

 ترتیب مالقات کردن مراکز بحران وسیله نقلیه

1 07 ،2 ،00 ،10 ،03 ،06 ،77 ،02 ،12 

2 3 ،11 ،13 ،14 ،17 ،77 ،73 ،02 

3 03 ،71 ،12 ،72 ،01 ،74 ،7 

4 16 ،6 ،13 ،7 ،1 ،76 ،70 

5 4 ،73 ،72 ،0 ،04 ،43 ،07 ،17 ،2 

می رود. سپس بترتیب مراکز  07با در ندر گرفتآ محدودیت ظرفیت ابتدا به مرکز بحران شماره 1نشان داده شده وسیله نقلیه شماره  4همانالور در جدول

کز بحران شماره  با در ندر گرفتآ محدودیت ظرفیت ابتدا به مر 7وسیله نقلیه شماره   را مالقات می کند.  12و 02،  77، 06، 03، 10، 00، 2بحران شماره  

با در ندر گرفتآ محدودیت ظرفیت  0وسیله نقلیه شماره    را مالقات می کند. 02و 73، 77، 17، 14، 13، 11می رود. سپس بترتیب مراکز بحران شماره   3

شماره   شماره     03ابتدا به مرکز بحران  سپس بترتیب مراکز بحران  س را مالقات می کند.  7و 74، 01، 72، 12، 71می رود.  شماره  و با در ندر  4یله نقلیه 

شماره   شماره    16گرفتآ محدودیت ظرفیت ابتدا به مرکز بحران  سپس بترتیب مراکز بحران  را مالقات می کند. در نهایت  70و 76، 1، 7، 13، 6می رود. 

شماره    سیله نقلیه  شماره   7و سپس بترتیب  4با در ندر گرفتآ محدودیت ظرفیت ابتدا به مرکز بحران  شماره  می رود.  ،  43، 04، 0، 72، 73 مراکز بحران 

 می باشد. 1722با توجه به خروجی نر  افزار برابر  نیز مقدار تابع هدم را مالقات می کند. 2و17، 07

 نتیجه گیری:  .6

بحران، مرد  نقش اساسی را بازی فرایند مدیریت بحران شامل کاهش تقاضا افزایش عرضه و برنامه ریزی و ندارت بر فرماندهی بحران است. در امر مدیریت 

          می دهد.ها ندا   می کنند و در ادامه کار است که مدیریت زنجیره تامیآ ایآ کمک ها را سامان دهی کرده و آن

یریت بحران د در مدامروزه مدیریت زنجیره تامیآ بخش اصلی هر فعالیت است که منجر به بهینگی سیستم و باال بردن راندمان سیستم می شود. ایآ فراین

.مدیریت زنجیره تامیآ به عنوان یک  نقش اساسی ایفا می کند. به وسیله مدیریت لجستیک و زنجیره تامیآ می توان بحران ها را به راحتی پوشش داد

از تولیدکنندگان، تامیآ کنندگان عنصر مهم در موفقیت سازمان ها و بالیای طبیعی و بحران ها است که هدایت تمامی عوامل در یک زنجیره تامیآ را اعم 

اشد و ایآ برقرار بو آسیب دیدگان را بر عهده دارد و برای موفقیت زنجیره تامیآ باید ارتباطات و جریان اطالعات گسترده ای بیآ تما  عناصر زنجیره تامیآ 

 یره تامیآ که تولید کاال با کیفیت باال و یا کمک به بحران وروابط و جریان اطالعات باید از طریت لجستیک حمایت و پشتیبانی شود تا در نهایت هدم زنج

 مکان مسئله ای شامل تعدادی پایگاه امداد و نواحی بحران زده در ندر گرفته شد. در ایآ مقاله در نهایت کاهش هزینه ها در زمان است تحقت پیدا کند.

در مراکز بحران که دارای مختصات معینی می باشند تعییآ می گردد. همچنیآ فرض پایگاه های امداد مشخص بوده و تقاضا برای تجهیزات امدادی تنها 

 های امداد و مراکز بحران مسیر وجود دارد، همچنیآ بیآ تما  مراکز بحران بایکدیگر.  برآن است که بیآ تما  پایگاه

خصیص مراکز بحران به وسایل نقلیه و همچنیآ توالی مالقات نحوه ت شرح داده شد. 4و0ایآ مسئله توسط نر  افزار گمز حل گردید و نتایج در جداول

برای مالالعات آینده پیشنهاد می شود مسایلی با حجم  می باشد.1722وسایل نقلیه)مسبریابی( در ایآ جداول آورده شده است. مقدار تابع هدم نیز برابر 

 بیشتر و استفاده از الگوریتم های فراابتکاری حل گردد.
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