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 چكیده

ث لجستیک امداد جهت رو توجه به بحگیرد. از اینها نفر را مییلیونها در سطح جهان و کشور عزیزمان جان مهمه ساله بروز بحران

 یابیمکانه یکپارچمسائل  سازی شرایط بحران،شبیه وکاهش این تلفات حائز اهمیت است. در این مقاله با تمرکز برفاز پس از وقوع بحران 

ت اطمینان ن قابلیهای سیار، تخصیص منابع و مسیریابی وسائل نقلیه جهت حمل کاالها و بازماندگان، با اهداف بیشینه کردتموجودی

به صورت شدند، ی میکه پیش از این جداگانه بررسها و کمینه کردن تقاضای ارضا نشده، عملیات امداد و نجات، کمینه کردن کل هزینه

 استفادهن ت اپسیلومحدودی رویکرد از که برای حل استداده شده یک مدل چندهدفه پویا است. مدل توسعهفتهتوأمان مورد توجه قرار گر

شهرداری تهران  4واقعی منطقه های شده، مدل پیشنهادی با استفاده از دادهداده جهت نشان دادن کارایی مدل توسعه ،شده است. در انتها

 مطالعه موردی حل و نتایج مطلوب حاصل شده است. به عنوان

 كلمات كلیدی 

 تسهیالت، قابلیت اطمینان یابیمکان، تخصیص منابع، مسیریابی وسیله نقلیه، لجستیک امداد
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ABSTRACT 

Every year, crises and disasters around the world and our country takes the lives of millions of 

people and brought a lot of damage, due to the rescue and relief logistics is very important to reduce the 

losses and damages. In this study, focuses on the post-disaster phase with simulate a crisis situation, 

mobile facilities Location, resource allocation and vehicle routing problems to maximize the reliability 

of rescue & relief operation, minimize the total costs and minimizing the unsatisfied demand, as both 

have been considered. Since time is an important issue in response phase to the crisis and in the other 

hand, the developed model is a dynamic multi objective and is placed on class Epsilon constraint. 

Finally, to demonstrate the efficiency and applicability of the developed model, the proposed model is 

solved by using the provided data of case study organization and the desired results have been achieved. 
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 مقدمه -1

ناپذیری از بالیای طبیعی به عنوان بخش جداییسوانح و 

 ستاداده است.  طبیعت همواره جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار

 توسطهای مختلفی که به پیچیدگی سوانح طبیعی و نظریه جهبا تو

ریزی و شود، به همان مقدار برنامهمتخصصان امور مختلف بیان می

سبت ی جامع و کامل نمدیریت این سوانح پیچیده بوده و وجود نگرش

 .[1] طلبدرو را میبه مسئله پیش

ز باشد. اتر بر روی لجستیک مینیز به طور دقیق مقالهتمرکز این 

جمله مسائل موجود در زمینه لجستیک، تعیین تعداد و مکان 

نه تسهیالت و مسیریابی وسایل نقلیه است، که این مسائل بر هزی

(، های لجستیکی )شامل هزینه ایجاد تسهیالت و هزینه حمل و نقل

م گویی و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین تأثیر مستقیزمان پاسخ

 [.  2گذارد ]می

 زلزله یکی از مخاطرات اصلی برای شهر تهران است، مخاطرات

ترین آن هران متصور است. مهمترین و محتملمتعددی برای شهر ت

ا بی که در رخ دهد در شهری زلزله است. حادثه در هر سطح و شدت

ه جمل هایی خواهد شد. ازی تهران قطعاً منجر به بروز آسیبهاویژگی

ونی؛ و به طبع آن ها بحث تخریب بناهای شهری و مسکآن آسیب 

این بدان های حمل و نقل و لجستیکی است. اختالل در شبکه

 معناست که تمامی تسهیالت متولی اقدام در شرایط بحران برای

 [.3امداد رسانی، متاثر خواهند بود ]
 

 مروری بر كارهای پیشین -2

پیش از وقوع  طور کلی عملیات لجستیک اضطراری به دو فازبه

تسهیالت  یابیمکانشود. تقسیم می 2و پس از وقوع بحران1بحران

ریزی تخلیه عناوین ریزی موجودی تسهیالت و برنامهدائم، برنامه

باشد. توزیع امداد، حمل و های پیش از وقوع بحران میاصلی فعالیت

های سیار نیز عناوین اصلی موجودیت یابیمکاننقل بازماندگان و 

 [.4باشد ]های پس از وقوع بحران میفعالیت

سازی در لجستیک اضطراری در اواخر دهه های بهینهاولین مدل

و  1960پس از اینکه چند فاجعه دریایی که در اواخر دهه 1970

تاکنون تحقیقات سایر  1980رخ داد، ارائه گردید. از دهه  1970

ظیر طوفان، سیل و زلزله( که در مقیاس بزرگ به وقوع فاجعه ها )ن

به طوری که اولین تحقیق در  می پیوندند را نیز شامل می شوند.
                                                           

1 Pre Disaster 
2 Post Disaster 

ریزی ( با ارائه یک مدل برنامه1988) 3زمینه پاسخ به فاجعه را نات

نقل ونقلیه جهت حملبندی وسایلخطی جهت تعیین برنامه زمان

 .]5[ رساندده به انجامدیغذاهای حجیم در مناطق فاجعه

( با تمرکز بر فاز پس از وقوع بحران 2012) 4اوزمار و دمیر

مسائل توزیع کاالهای امدادی و تخلیه آسیب دیدگان را در سطح 

بندی رده و با استفاده از یک روش خوشهماکروسکوپی مدل سازی ک

( به 2013) نجفی و همکاران .]6[ سلسله مراتبی آن را حل نمودند

ر تکمیل پژوهش قبلیشان یک مدل پایدار چند هدفه، با در منظو

نظر گرفتن چند نوع وسیله نقلیه، چند نوع کاال و در چند دوره 

زده و کاالهای زمانی با هدف مدیریت عملیات لجستیکی افراد بحران

 5فلورز و همکاران .]7[ امدادی در شرایط وقوع زلزله ارائه کردند

از طریق یک برنامه با چند سناریوی تصادفی و با ارائه یک  (2015)

گیری در هوش مصنوعی، پژوهشی را برای مدل پشتیبانی تصمیم

( با توجه 2015. احمدی و همکاران )]8[ کشور پرو انجام داده است

به از بین رفتن شبکه حمل ونقل پس از زلزله، با ارائه یک مدل 

یین مکان مراکز توزیع و تسهیالت ای، سعی در تعتصادفی دو مرحله

( با معرفی یک سیستم 2015امیری و اسودی ). بزرگی]9[ دارد

مراکز لجستیک امدادی و  بندیگیری برای اولویتپشتیبانی تصمیم

استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سعی در بهبود انتخاب این 

رسی گردیده مراکز دارند و به عنوان مطالعه موردی، شهر تهران بر

( با توجه به عدم قطعیت 2016) 6الن و همکاراندر. ون]10[ است

ها با بینی این کمکهای بشردوستانه، سعی در پیشدر ارسال کمک

( 2016. ذکایی و همکاران )]11[ توجه به اطالعات گذشته دارد

های بشردوستانه که دارای شرایط برای عملیات امدادی و کمک

سطحی شامل د، یک مدل زنجیره تامین سهغیرقطعی می باشن

 کنندگان، مراکز امدادی و مناطق بحران زده در نظر گرفتند.تامین

تامین، به دنبال  های زنجیرهمدل آنان در عین حداقل ساختن هزینه

 .]12[بیشینه ساختن رضایت مردم آسیب دیده است 

 اهداف و روش پژوهش -3

این طرح پژوهشی بر اساس بعد زمانی یک مطالعه آینده نگر 

محسوب می شود که با گرایش تصمیم سازی بر اساس توسعه سناریو 

های قابل تصور ارائه گردید است. این پژوهش به دلیل اینکه با هدف 

به دست آوردن درکی درست از  یک رخداد واقعی، به وسیله دانش 

جیره تامین و لجستیک صورت کسب شده در علوم مربوط به زن
                                                           

3 Knott 
4 Ozdamar & Demir 
5 Florez et al 
6 van der Laan et al 
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ی کاربردی قرار می گیرد. اطالعات مورد هاپژوهشگرفته در زمره 

نیاز آن بر اساس نگاشت سوابق موجود در مطالعات صورت گرفته در 

حوزه مدیریت بحران در سوانح طبیعی شهر تهران، به صورت 

 توصیفی )یا غیر آزمایشی( گردآوری خواهد شد.

تسهیالت  یابیمکانتوسعه مدل هدف اصلی این پژوهش 

اسکان موقت، امداد اضطراری و انبارهای ذخیره کاال، نحوه تخصیص 

عرضه به تقاضا، مسیر یابی وسایل نقلیه و توزیع اقالم امدادی و 

تخلیه و جابجایی آسیب دیدگان مناطق بحران زده و  ریزیبرنامه

توسط  انتخاب پارک سوارهای حومه شهر، متقاضیان ورود به شهر

در  .اتوبوس به ترمینال داخل شهر)مشخص هستند( انتقال می یابند

 شرایط عدم قطعیت تعریف شده در سازمان مطالعه موردی است.

 مفروضات پژوهش

ریزی در مطالعه ین پژوهش براساس نیاز های برنامهدر ا

ی در نظر مفروضاتریزی ریاضی سازی و برنامهموردی و امکان مدل

 که بطور کلی درزیرآمده است: گرفته شده است

ها و مراکز بالقوه اسکان موقت، امداد مکان بیمارستان -1

 باشد.اضطراری و انبارها پیش از وقوع بحران مشخص می

مکان و مقدار تقاضا و تعداد افراد گروه های سه گانه غیر  -2

باشد. )توزیع احتمالی قطعی بوده و وابسته به سناریو بحران می

های مشابه توسط فرد خبره، اطالعات مربوط به بحران سناریوها

 گردد.(و سامانه تخمین خسارات و تلفات تعیین می

ها، مراکز اسکان موقت و امداد انمیزان ظرفیت بیمارست -3

 اضطراری کاندید و موجودی انبارهای بالقوه مشخص می باشد.

کااال و ها، موجودی انبارهای بخشی از ظرفیت و موجودی بیمارستان

ظرفیت اماکن اسکان موقت ممکن است بر اثر خرابی هاای ناشای از 

 بحران از بین برود. 

 

 و روش حل سازیمدل -4

که از  ضمیمه( قسمتانتهای مقاله،  به)مراجعه شود  (1)شکل 

های طریق مصاحبه با افراد خبره در ستاد بحران و مطالعه فعالیت

باشد. از مسأله می صورت گرفته حاصل شده است، نمایش شماتیکی

ها نمایش که در آن جریان کاال و بازماندگان در شبکه از طریق کمان

 است. مدل طراحی شده باید قابلیت های زیر را داشته باشد:داده شده

  ،تحلیل میزان پراکندگی تقاضای کاالهای امدادی

دیدگان احتمالی زده و حمل و نقل آسیبهای بحرانمکان

 سناریوهای توصیفیبر مبنای 

 های )قابل های مختلف در تعیین ظرفیتحالت

های دسترس یا مازاد( بیمارستانی و مکان

 امدادی

 های مختلف در شدت رخداد حادثهحالت 

 های مختلف در تصمیمات مدیریتی نظیر حالت

 احداث یا تخریب تسهیالت

 تخصیص، یابیمکانهای های مناسب در زمینهپاسخ ،

تخلیه و بارگیری به وسیله مدل ریاضی بر مسیریابی و 

 مبنای سناریوهای احتمالی )توسعه داده شده(

 انتخاب ظرفیت پارک سوار ها 

 

نوع از تسهیالت که در عملیات امداد و نجات به صورت مستقیم  5

است. از باشند نیز از طریق دایره هایی نمایش داده شدهدرگیر می

های مراکز اسکان موقت، مراکز بین تسهیالت نمایش داده شده مکان

امداد اضطراری و تعدادی از انبارها ) انبارهای محلی( ازبین نقاط 

زده به سه دسته گردد. بازماندگان در مراکز بحرانکاندید تعیین می

اند )آوارگان( به صورت ای که آسیبی ندیدهشوند عدهتقسیم می

گروه دوم )مصدومان یابند، مستقیم به اماکن اسکان موقت انتقال می

شان نیاز به ( بازماندگانی هستند که تشخیص وضعیت جسمیBنوع 

اضطراری و معاینه توسط پزشک دارد، که پس از انتقال به مراکز امداد

انجام معاینه توسط پزشک ممکن است تشخیص داده شود که 

شناخته شوند و به  Aوضعیتشان وخیم بوده و به عنوان مصدوم نوع 

ن منتقل شوند یا اینکه وضعیتشان مطلوب بوده و به عنوان بیمارستا

آواره شناخته شده و به مراکز اسکان موقت انتقال یابند. گروه سوم 

شان ( این گروه بازماندگانی هستند که وضعیتA)مصدومان نوع 

بایست به سرعت به بیمارستان منتقل شوند. جریان وخیم بوده و می

این صورت است که دسته اول )تجهیزات  های خدماتی بهکاالها وتیم

گردد، زده ارسال میهای امداد و نجات ( از انبار به مراکز بحرانو تیم

باشد از انبار به مراکز اسکان دسته دوم که شامل اقالم عمومی می

شود.دسته سوم اند ارسال میموقتی که آورگان به آنجا منتقل شده

اضطراری( نیز از طریق بیمارستان د)اقالم و تیم پزشکی در مراکز امدا

های خط چین نشان از مسیرهای گردد. در شکل فوق کمانتأمین می

 بازگشتی است که وسیله نقلیه، ممکن است بدون بار طی کند.  

اهداف مدل طراحی شده، حداقل نمودن تقاضای ارضا نشده 

ن برای کاالها و انتقال بازماندگان، حداکثر نمودن قابلیت اطمینا

عملیات امداد و نجات باتوجه به حمل ونقل ها ، حداقل نمودن هزینه 

انجام عملیات امداد و نجات )شامل: هزینه تأسیس مراکز اسکان 

موقت، امداد اضطراری و انبارهای محلی و هزینه حمل و نقل 

 بازماندگان و اقالم امدادی( است.
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 زیر مد نظر قرار گرفته است: مفروضاتدر طراحی مدل 

حمل و نقل بازماندگان و توزیع اقالم امدادی توأمان مد  -1

 نظر است.

ناوگان وسایل نقلیه ناهمگن بوده و سه نوع وسیله نقلیه در  -2

دسترس است.)کامیون: قابلیت حمل اقالم عمومی، تیم و تجهیزات 

امداد و نجات و آوارگان را دارد. آمبوالنس: قابلیت حمل مصدومان 

و تیم پزشکی را دارد. بالگرد: قابلیت حمل تیم و  و اقالم Bو  Aنوع 

 Bو  Aتجهیزات امداد و نجات، اقالم و تیم پزشکی و بازماندگان نوع 

 را دارد.(

ها پس از تخلیه کل یا بخشی از بار یک در حمل ونقل -3

 گیرد.ان بارگیری مجدد صورت میوسیله نقلیه در صورت امک

پذیر یک وسیله نقلیه امکان حمل همزمان کاال و بازمانده در -4

  نیست.

های زیر های قبلی دارای نوآوریمدل طراحی شده نسبت به مدل

 است:

در نظر گرفتن موضوع قابلیت اطمینان تسهیالت و مسیرها :  -1

با در نظر گرفتن امکان از بین رفتن بخشی از ظرفیت و یا موجودی 

وسیله نقلیه هر تسهیالت و برای وسایل نقلیه نیز به ازای هرنوع 

 مسیر قابلیت اطمینان متفاوتی دارد.

 در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا، مسیرها و تسهیالت -2

: زخمی B: وخیم، Aبندی بازماندگان به سه دسته )دسته -3

 : آواره(C)نیاز به معاینه اولیه جهت تشخیص(و 

قابلیت اطمینان: که تاکنون مورد  -1چند هدفه بودن مدل ) -4

 تقاضای ارضانشده(  -3هزینه و  -2توجه محققان قرار نگرفته است،

های سیار موجودیت یابیمکانگیری در خصوص الف( تصمیم -5

)مراکز امدادد اضطراری، مراکز اسکان موقت و انبارهای محلی(، ب( 

 صیص تسهیالت به صورت توأمان.مسیریابی وسایل نقلیه و ج( تخ

صورت پویا. مسیریابی به-تخصیص-یابیمکانسأله مدلسازی م -6

 ای(به صورت دوره ریزیبرنامه)در نظر گرفتن اندیس زمان و 

  

 مدل ریاضی

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑣 × Zopt

𝑣𝑇
𝑡=1𝑣𝑝𝑜 (1)         

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑎 × 𝐷𝐸𝑎𝑝𝑡
𝑇
𝑡=1𝑝∈𝐶𝑎 +

∑ ∑ ∑ 𝑃𝑏 × 𝑈𝐸𝑏𝑝𝑡
𝑇
𝑡=1𝑝∈𝐶,𝐿,𝐸𝑏 (2)                                  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ 𝐶𝑙𝑝
𝑛 × 𝐹𝑝

𝑛
𝑛∈𝑁𝑙𝑝∈𝐿 +

∑ ∑ 𝐶𝑒𝑝
𝑛 × 𝐹𝑝

𝑛
𝑛∈𝑁𝑒𝑝∈𝐸 + ∑ ∑ 𝐶𝑤𝑝

𝑛 × 𝐹𝑝
𝑛

𝑛∈𝑁𝑤𝑝∈𝑊 +

𝜑(∑ ∑ ∑ 𝐶𝐵𝑜𝑝
𝑣 × Zopt

𝑣
𝑣∈𝑉𝑝∈𝑛𝑜∈𝑛 )                             (3)  

 

Subject to: 

 

∑ 𝑈𝑏𝑜𝑠
𝑡
𝑠=1 = ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠

′ 𝑣𝑏 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 −

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠
′ 𝑣𝑏𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 + 𝑈𝐸𝑏𝑜𝑡 + ∑ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑏𝑜𝑡
𝑡
𝑠=1 ; ∀ 𝑜 ∈

𝐶 , ∀𝑏 = 𝛽, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇                         (4                          )  
      ∑ 𝑌𝐸𝑏𝑜𝑠

𝑡
𝑠=1 = ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠

′ 𝑣𝑏 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 −

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠
′ 𝑣𝑏𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 + 𝑈𝐸𝑏𝑜𝑡 + ∑ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑏𝑜𝑡
𝑡
𝑠=1 ; ∀ 𝑜 ∈

𝐸 , ∀𝑏 = 𝛾, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇  (5                                               )

 ∑ 𝑌𝐿𝑏𝑜𝑠
𝑡
𝑠=1 = ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠

′ 𝑣𝑏 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 −

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠
′ 𝑣𝑏𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 + 𝑈𝐸𝑏𝑜𝑡 + ∑ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑏𝑜𝑡
𝑡
𝑠=1 ;  ∀ 𝑜 ∈

𝐿 , ∀𝑏 = 𝛼, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (6                                                )  
∑ 𝐷𝐼𝑎𝑜𝑠

𝑡
𝑠=1 = ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠

𝑣𝑎𝑡
𝑠=1𝑣𝑝 −

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠
𝑣𝑎𝑡

𝑠=1𝑣𝑝 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣 +

𝐷𝐸𝑎𝑜𝑡  ;                                   ∀ 𝑜 ∈ 𝐶, ∀𝑎, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇  (7 )

  ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠
𝑣𝑎 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡

𝑣𝑡
𝑠=1𝑣𝑝 − ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠

𝑣𝑎𝑡
𝑠=1𝑣𝑝 ≤

∑ 𝑆𝑜𝑠
𝑡
𝑠=1                ∀𝑜 ∈ 𝐻, ∀𝑎 = 𝐴, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇   (8        )

∑ ∑ 𝐷𝐼𝑎𝑝𝑠 × 𝑍𝐷𝑝𝑜𝑠
𝑡
𝑠=1𝑝∈𝐶 + ∑ ∑ 𝑋𝐸𝑎𝑝𝑠 ×𝑡

𝑠=1𝑝∈𝐸

𝑍𝐷𝑝𝑜𝑠 ≤ ∑ 𝑞𝑜
𝑛 × 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

 
∀𝑜 ∈ 𝐿, ∀𝑎 = 𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (9                                       )  
    ∑ 𝐷𝐼𝑎𝑝𝑡 × 𝑍𝐷𝑝𝑜𝑡𝑝∈𝐶 ≤ ∑ 𝐹𝑜

𝑛 × 𝑞𝑜
𝑛

𝑛∈𝑁𝑜
    , ∀𝑜 ∈

𝐸, ∀𝑎 = 𝐵, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (10                                              )
 ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑡

𝑣𝑎 × 𝐾𝑡−1𝑝𝑜𝑡
𝑣

𝑣𝑝 − ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡
𝑣𝑎

𝑣𝑝 ≤

∑ 𝐹𝑜
𝑛 × 𝑞𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

        ∀𝑜 ∈ 𝐸, ∀𝑎 = 𝐵, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇  (11   )  
∑ ∑ 𝑈𝑏𝑝𝑠 × 𝑍𝑈𝑝𝑜𝑠

𝑡
𝑠=1𝑝∈𝐶 + ∑ ∑ 𝑌𝐿𝑏𝑝𝑠 ×𝑡

𝑠=1𝑝∈𝐿

𝑍𝑈𝑝𝑜𝑠 ≤ ∑ 𝐹𝑜
𝑛 × 𝑞𝑜𝑏

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

  ∀𝑜 ∈ 𝑊, ∀𝑏 =

𝛼, 𝛽, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇  (12)                                                     
∑ ∑ 𝑌𝐸𝑏𝑝𝑠 × 𝑍𝑈𝑝𝑜𝑠

𝑡
𝑠=1𝑝∈𝐸 ≤ ∑ 𝑆𝑜𝑠

′  𝑡
𝑠=1 , ∀𝑜 ∈

𝐻, ∀𝑏 = 𝛾, ∀ 𝑡 ∈ 𝑇       (31)                       
∑ 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

≤ 1, ∀𝑜 ∈ 𝑊, 𝐿, 𝐸     𝐹𝑜
𝑛 ∈ (0,1)  (14)       

∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡
′ 𝑣𝑏

𝑏 ≤ Zopt
𝑣 × CCv  

∀o, p ∈ N , v ∈ V, t ∈ T  (15)                                        
∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡

 𝑣𝑎
𝑎 ≤ Zopt

𝑣 × CPv, ∀o, p ∈ N , v ∈ V, t ∈ T (16)  
∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡

 𝑣𝑎
p𝑜 ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀 × 𝐴𝑊𝑎

𝑣 ,  

∀𝑎 , 𝑣 ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ T  (17                                                )

 ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡

𝑣′ 𝑏
p𝑜 ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀 × 𝐴𝐶𝑏

𝑣 , 
∀𝑏 , 𝑣 ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ 𝑇  (18                                                 )  

∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡
𝑣𝑎

𝑎 + ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑡
′ 𝑣𝑏

𝑏  ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀 × 𝐺𝐵𝑜𝑝
𝑣 ×

𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑣  , ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑜, 𝑝,   𝑡 ∈ 𝑇  (19 )                                  

𝑍𝑜𝑝𝑡
𝑣 ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀 × 𝐺𝐵𝑜𝑝

𝑣 × 𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑣 ,   

∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑜, 𝑝, 𝑡 ∈ 𝑇  (20                                              )  

∑ 𝑍𝑈𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝑤 + (
𝑆𝑢𝑟𝑝𝛽𝑜𝑡

𝑈𝛽𝑜𝑡
) ≤ 1 , ∀𝑜 ∈ 𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (21)  
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∑ 𝑍𝑈𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝑤 + (
𝑆𝑢𝑟𝑝𝛼𝑜𝑡

𝑈𝛼𝑜𝑡
) × ∑ 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

≤

∑ 𝐹𝑜
𝑛

𝑛∈𝑁𝑜
 , ∀𝑜 ∈ 𝐿, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (22                                )  

∑ 𝑍𝑈𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐻 + (
𝑆𝑢𝑟𝑝𝛾𝑜𝑡

𝑈𝛾𝑜𝑡
) × ∑ 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

≤

∑ 𝐹𝑜
𝑛

𝑛∈𝑁𝑜
 , ∀𝑜 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (23                               )  

∑ 𝑍𝐷𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐿 ≤ 1  , ∀𝑜 ∈ 𝐶 , ∀𝑡 ∈ 𝑇  (24                   )  
∑ 𝑍𝐷𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐸 ≤ 1 , ∀𝑜 ∈ 𝐶 , ∀𝑡 ∈ 𝑇  (25                    )  
∑ 𝑍𝐷𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐻 ≤ 1 , ∀𝑜 ∈ 𝐶 , ∀𝑡 ∈ 𝑇  (26                    )  
∑ 𝑍𝐷𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐿 ≤ ∑ 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

, ∀𝑜 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (27        )  
∑ 𝑍𝐷𝑜𝑝𝑡𝑝∈𝐻 ≤ ∑ 𝐹𝑜

𝑛
𝑛∈𝑁𝑜

 , ∀𝑜 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ 𝑇  (28  )     

∑ ∑ Zpos
𝑣 ×𝑡

𝑠=1𝑝 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣 + ∑ 𝑎𝑣𝑜

𝑣𝑡
𝑠=1 = 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑡

𝑣 +

∑ ∑ Zops
𝑣𝑡

𝑠=1𝑝 , ∀𝑜 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑣 ∈ 𝑉  (29                 )  
∑ 𝑋𝐸𝑎𝑜𝑠

𝑡
𝑠=1 = 𝑓𝑓𝑎 ×

(∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠
𝑣𝑎 × 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡

𝑣𝑡
𝑠=1𝑣𝑝𝑎∈(𝐴,𝐵,𝐶) −

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠
𝑣𝑎𝑡

𝑠=1𝑣𝑝𝑎∈(𝐴,𝐵,𝐶) ) , ∀𝑜 ∈ 𝐸, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑎 ∈

(𝐴, 𝐶)  (30                                                                 )  

𝑌𝐸𝑏𝑜𝑡 = 𝑓𝑏 × ∑ 𝑋𝐸𝑎𝑜𝑡𝑎 , ∀𝑜 ∈ 𝐸, 𝑏 = 𝛾, 𝑡 ∈ 𝑇  (31)  

∑ 𝑌𝐿𝑏𝑜𝑠
𝑡
𝑠=1 = 𝑓𝑏 × (∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑜𝑠

𝑣𝑎 ×𝑡
𝑠=1𝑣𝑝𝑎∈(𝐴,𝐵,𝐶)

𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑣 − ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑜𝑝𝑠

𝑣𝑎𝑡
𝑠=1𝑣𝑝𝑎∈(𝐴,𝐵,𝐶) ) , ∀𝑜 ∈ 𝐿, 𝑡 ∈

𝑇, 𝑏 = 𝛼  (23                                                             )  

 

 توابع هدف به ترتیب بیان کننده:

 ها. نمودن قابلیت اطمینان حمل و نقل رحداکث (1)

زده، ی کاال در مراکز بحراننمودن تقاضای ارضا نشده لحداق (2)

امداد اضطراری و اسکان موقت و انتقال بازماندگان در مراکز 

 زده.بحران

های عملیات امداد و نجات شامل هزینه نمودن کل هزینه لحداق (3)

تأسیس مراکز امداد اضطراری، مراکز اسکان موقت و انبارها به عالوه 

 نقل. های حمل وهزینه

 ها به ترتیب بیان کننده:محدودیت

 باشد. ریزی میباالنس جریان در هر دوره برنامه (7) - (4)

در هر دوره از  گانشدکند تعداد پذیرشتضمین می (16) - (8) 

 نباشد.ریزی بیش از ظرفیت برنامه

کند تخصیص نقلیه بوده و تضمین میمربوط به وسایل (18) -(17) 

ای صورت پذیرد که نقلیهجهت حمل به وسایل و کاال بازماندگان

 قابلیت حمل آن را داشته باشند.

باتوجه به پایایی مسیر و دسترسی آن برای هر وسیله  (20) -(19) 

نقلیه در هر دوره زمانی محدودیت حمل کاال و بازماندگان و تعداد 

 کند.لیه در حال تردد را بیان میوسیله نق

در مراکز یا افراد کند بخشی از تقاضای کاال می تضمین (23) -(21) 

ریزی تأمین در هر دوره برنامه یا مراکز امداد بحران زده توسط انبارها

 گردد.

زده و در هر دوره کند در هر مرکز بحرانتضمین می (26)-(24) 

ریزی میزان تخصیص بازماندگان به مراکز حداکثر به میزان برنامه

 ه در آن دوره باشد.بازماندگان ایجاد شد

کند در صورت تأسیس یک مرکز امداد تضمین می (28)-(27) 

 Aریزی میزان تخصیص بازماندگان نوع اضطراری، در هر دوره برنامه

به مراکز اسکان موقت حداکثر به میزان بازماندگان ایجاد شده  Cو 

 در آن دوره باشد.

نقاط مختلف شبکه  نقلیه در( منجر به ایجاد تعادل تعداد وسیله29) 

 گردد.می

که در یک مرکز امداد اضطراری  Cو  A( میزان بازماندگان نوع 30)

 کند. شود را تعیین میدر هر دوره زمانی ایجاد می

میزان کاالی مورد نیاز در هر دوره زمانی در یک مرکز را  (32)-(31)

 کند.تعیین می

برای یکی از روش های کارآمد و موثر  محدودیت اپسیلون

باشد. در این روش ها میمقابله با توابع چند هدفه و خطی سازی آن

یکی از توابع هدف انتخاب شده و بقیه توابع هدف به عنوان 

محدودیت اولویت بندی خواهند شد. و در نتیجه تابع هدف بصورت 

 تابعی تک هدفه در نظر گرفته می شود. 
( })  {1, , }jp j k   

     

 

min 1, , ; ,

1, , , ;

j i if x j k f x

i k i j x S

  

    
 

(33) 

(34) 

فرض کنید    1, ,
j

f x j k 
تابع هدف انتخاب شده  

یک فضای حل شدنی می باشد. در  sجهت بهینه سازی می باشد و 

این روش تصمیم گیرنده حد باالی اپسیلون را برای توابع هدف در 

نظر می گیرد و طبق روش ذکر شده توابع را تبدیل به محدودیت 

خواهد کرد.یکی از مزایای این روش محاسبه راه حل پارتو برای نقاط 

 بهینه می باشد. 

 مطالعه موردی -5

 

های حاصل از حل به منظور پیاده سازی مدل و ارائه خروجی

شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی این پژوهش  4آن، منطقه 

درصد مساحت کل  10مد نظر قرار گرفته است. این منطقه دارای 

درصد از جمعیت شهر تهران در آن  11شهر تهران بوده که در حدود 

دارای مرز مشترک است.  13و  1،3،7،8باشند و با مناطق ساکن می
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از این رو این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و یکی از مرزهای 

گردد. در ادامه به تفصیل سایر شرقی شهر تهران محسوب می

 گردد. اطالعات راجع به این منطقه ارائه می 

 
 تهران یشهردار 4 منطقه نقشه :(2)شكل

داری تهران دارای نه ناحیه است و شهر 4منطقه 

های موجود در سطح منطقه عبارت اند از: بیمارستان بیمارستان

الغدیر، بیمارستان تهرانپارس، بیمارستان رویین تن و بیمارستان قمر 

بنی هاشم. در سطح منطقه یک پایگاه ویژه پشتیبانی و مدیریت 

باشد. ه کاال میبحران وجود دارد که در واقع یکی از انبارهای ذخیر

تواند به عنوان انبار، شش پایگاه چند منظوره نیز وجود دارد که می

مرکز اسکان موقت یا امداد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد، از این 

رو با توجه به موقعیت آن ها دو مرکز به عنوان مراکز بالقوه تأسیس 

مرکز نیز به انبار و دو مرکز جهت تأسیس مرکز امداد اضطراری و دو 

 [.3منظور مراکز بالقوه تأسیس اسکان موقت تعیین شده اند ]
 

 نتایج حاصل از حل دقیق

 های اولیه زیر استفاده شده است:برای حل از داده

 بازماندگان و كاال به مربوط اطالعات(: 1)جدول

 Pr(a) بازمانده Pr(b) کاال

Ap 3 A 12 

Be 5 B 8 

La 6 C 5 

ای بوده و سه نوع مد حمل هوایی و جاده شبکه فوق دارای دو

وسیله نقلیه در آن موجود است. کامیون قابلیت حمل اقالم عمومی 

(Ap( تجهیزات امدادرسانی ،)Be و بازماندگان نوع سه، آمبوالنس )

قابلیت حمل تجهیزات پزشکی و بازماندگان نوع یک و دو و بالگرد 

بازماندگان نوع یک و قابلیت حمل تجهیزات پزشکی و امدادرسانی و 

 دو را دارد. 
، تخصیص یابیمکانمقادیر نتایج مسائل  مجموعه جواب های پارتو و

و مسیریابی ارائه شده است. همچنین میزان تقاضای ارضا نشده در 

 است. تسهیالت مختلف نیز بیان شده

مجموعه جواب های پارتو در نموداری سه بعدی  (3)در شکل 

شود، سه مجموعه پارتو است. همانطور که مشاهده میترسیم شده

عضو( بارنگ  29حاصل شده است که مجموعه بهترین پارتو )دارای 

 باشند. آبی و بعداز آن مجموعه سبز و قرمز می

 

 
 

 پارتوی هاجواب مجموعه:(3)شكل

 

برای عضوی که بهترین تابع هدف در ادامه نتایج حل مدل 

 هزینه را دارد ارائه و تحلیل شده است.

 است.تسهیالت نمایش داده شده یابیمکاننتایج  (2)در جدول 

 

 مختلف درسطوح التیتسه یابیمكان: (2)جدول

 nl1 nl2 nl3 تسهیالت

w1   1 

w2  1  

w3    

e1 1   

e2 1   

l1    

l2 1   

 

نمایش داده شده است، انبار  (2)طور که در جدول همان

قرار دارد، در سطح سه  8که باتوجه به نقشه در ناحیه  1شماره 
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قرار دارد، در سطح  9که در ناحیه  2تأسیس گردیده و انبار شماره 

است. همچنین نیز تأسیس نشده 3دو تأسیس شده است. انبار شماره 

اند. از طح یک تأسیس شدههر دو مرکز امداد اضطراری نیز در س

سوی دیگر باتوجه به هزینه زیاد تأسیس اماکن اسکان موقت تنها 

قرار دارد در سطح یک  7یکی از مراکز اسکان موقت که در ناحیه 

 تأسیس گردیده است.

 

 بندیو جمع نتیجه -6

طور کاه در فصاول قبال گفتاه شاد، بسایاری از فجاایع و همان

دهناد و خساارات و به یک باره رخ میبینی نبوده ها قابل پیشبحران

گذارناد، باه طاوری کاه می مالی و جانی جبران ناپذیری را به جاای

هاای لجساتیکی ماناد. فعالیتها باقی میها تا سالاثرات برخی از آن

باشااد و انجااام یکاای از اقاادامات مهاام در فاااز پاسااخ بااه بحااران می

برخوردار است. اگرچه  های الزم برای آن از اهمیت فراوانیریزیبرنامه

تواناد بخشای از در حوادث کوچک مدیر بحران به صورت تجربای می

چه حوادث ابعاد بزرگتری داشاته ها را انجام دهد اما چنانریزیبرنامه

های مربوطه از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده ریزیباشد انجام برنامه

نجااام چنااین و ماادیران باادون اسااتفاده از ابزارهااای الزم قااادر بااه ا

باشند. از این رو هدف از این تحقیق ارائه یاک مادل ریزی نمیبرنامه

های الزم در فاز پاساخ باه بحاران ریزیلجستیکی جهت انجام برنامه

باشد. برای این منظور ابتدا به بررسی تحقیقاات علمای داخلای و می

ی شده در این حوزه پرداخته شده و باتوجه به کاربردالمللی انجامبین

بودن پژوهش باا حضاور در ساازمان ماورد مطالعاه، فضاای مساأله، 

مشکالت و مسائل موجود شناسایی گردید. پس از مطالعاه تحقیقاات 

انجام شده و مشخص شدن ابعاد مختلف لجستیک بحاران، مساأله و 

مفروضات آن تعریف شده و ساپس باتوجاه باه مشخصاات مساأله و 

اسات. وساعه داده شدهمفروضات تعریف شده مدل ریاضی مربوطاه ت

مدل ریاضی پیشنهادی به تصمیم گیری در خصوص مساائل پاس از 

هااای ساایار، یااابی موجودیتوقااوع بحااران پرداختااه و مسااائل مکان

تخصیص منابع، توزیع کاالهای امدادی و انتقال بازماندگان به مراکاز 

درمانی باتوجه باه اهاداف مساأله )کااهش هزیناه، کااهش تقاضاای 

ها( را در چناد دوره افزایش قابلیت اطمینان حمل و نقلنشده و ارضا

ریزی به صورت توأمان مدنظر قرار داده است که پیش از این به برنامه

آن توجهی نشده است. باتوجه به ماهیت تصادفی مسأله یکی از نقاط 

باشد که برای این منظور با توجه حساس تعیین پارامترهای مسأله می

ات موجود در سازمان مطالعه موردی و مصاحبه با با استفاده از اطالع

افراد خبره برای پارامترهای کلیدی مسأله توزیع های آمااری تعیاین 

گردید و تعیاین پارامترهاای مساأله از طریاق شابیه ساازی حاصال 

تر مدل و نتایج، با استفاده از داده هاای است. جهت تشریح بیششده

های حاصال تهران خروجیوص یکی از مناطق شهر در اختیار در خص

است. در انتها جهت هایی کلی از مسأله ارائه شدهاز حل مدل و تحلیل

حل مدل چند هدفه مسأله بهره گرفته شده است و باا تعریاف چناد 

نمونه مسأله و  نتیجه حاکی از آن است کاه حال دقیاق باه صاورت 

  .باشدمطلوب عمل کرده و کیفیت جواب و زمان حل آن مناسب می

 

 ضمیمه

 

 

 نجات و امداد شبكهی مفهوم مدل(: 1)شكل 

هدز نارحب زکارم

تقوم ناکسا زکارم

 دادمازکارم
یرارطضا

اه ناتسرامیب

الاک یاهرابنا

A  عون نامودصم

B عون نامودصم

ناگراوآ

A عون نامودصم

تاجن و دادما میت و تازیهجت

)اذغ و بآ ،رداچ( یمومع مالقا

ناگراوآ

یکشزپ میت و مالقا
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