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 چکیده

ر حوزه داست.  حائز اهمیت رسانی به افراد دچار بحرانجانی است، امدادهای شهری عامل بسیاری از صدمات مالی و بحران

 ،ین تحقیقادر  اند.یابی تسهیالت اضطراری پرداختهکانهای متعددی ارائه شده است که برخی به ملجستیک بحران تاکنون، مدل

امدادی و  االهایهای استقرار تسهیالت، کها از قبیل هزینهسازی برخی هزینههدف، بیشینه نمودن پوشش نقاط تقاضا و کمینه

 استفادههادی باهدفه پیشنمدل دو باشد. می ظرفیتمحدودیت و  پوششن شعاع نظر گرفتی مستقر در مراکز امدادی با درهانیرو

حلیل تی مدل با کارایشده است.  حلبرای یک مطالعه موردی در شرق تهران افزار گمز ریزی آرمانی در نرمبرنامهاز رویکرد 

ش رسانی و کاهتوان در عمل برای بهبود خدمتو می های متفاوت و اجرای مدل روی مطالعه موردی اثبات گردیدحساسیت

 هایی بهره برد.از چنین مدل از بحران ناشیهای هزینه

 کلمات کلیدی 

 ریزی آرمانی.پوشش، برنامهمسئله یابی، لجستیک بحران، مکان

A Dynamic Multi-Objectives model for EMS Location in Urban 

Disaster Logistics with considering the volunteer assignments 

 (Case study in the East of Tehran) 
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ABSTRACT 

Urban disaster makes a lot of injuries and economical problem. Therefore, optimized relief aid is a 

very important issue. Heretofore, many models proposed in disaster logistics. Some of them are about 

optimal emergency medical sciences facilities. This paper's objectives are maximize covering demand 

points and minimize some costs such as locating costs, emergency goods costs and human resources 

costs with considering location and capacity constraints. The multi objectives model solved with 

GAMS24 by goal programming approach in a case study of the east of Tehran. 

  Sensitivity analysis and running the model for a case study proved an acceptable efficiency's model. 

This model can used in real world to improve EMS services and reduce disaster's costs. 
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 مقدمه -1

 ای از تسههیالت اضهطراریدر مسائل لجستیک بحران عمدتا با شبکه

پی اخه  خدماتی و نقاط تقاضا روبرو هستیم. در این مسائل، گاهی در

رسهانی در نقهاط مکهان بهینهه اسهتقرار مراکهز امدادتصمیم پیرامون 

 توانند بهه صهورتاشند. این مراکز میبشده میعیینتمعموال از پیش 

ها مهواردی دائمی یا موقت فعال گردند، همچنین برای توسهعه مهدل

نقهاط در مانند تسهیالت پشتیبان و نقاط انتقهال دیهده شهده اسهت. 

 که باید نجات یابند. ای هستنددیدهتقاضا، افراد حادثه

 اییگیری در بحران نیروی دریکارسازی از زمان بههای بهینهمدل

ستیک عنوان ابزار قدرتمندی در مقابله با مسائل لج،  به1970سال 

 نگام، هفاز قبل هستواند در عملیات بحران می .اندبحران مطرح شده

لیه، تخ ربوط بهآوری اطالعات مو بعد از وقوع حادثه انجام گیرد. جمع

ول استقرار تسهیالت، پیش وضعیت انبارها از اقدامات مهم فاز ا

گان هستند، در حالیکه توزیع نیروی نجات و حمل و نقل حادثه دید

 است. های دوم و سوممربوط به فاز

مدلی برای  2011 در سال ،1استفان راف و والتر جی گوجار

المللی پس از وقوع حادثه ارائه دادند. سه های بینسازماندهی کمک

تابع هدف : اقتصادی بودن در میان مدت، اقتصادی بودن در کوتاه 

نتیجه حاصل  ، در این مقالهدوستانه. همچنینمدت و تابع هدف بشر

 تمقایسه شده اس ابتکاریفرا با رویکردز روش ابتکاری ریاضی ا

Error! Unknown switch argument.. 

یابی، مکانتصمیمات  ،(2016)و همکاران  2یانگ داعه کو

 ایتخصیص، ظرفیت مراکز تسهیالت پزشکی اضطراری را بر منطقه

 فرض شد هر قالهممفروض با قوانین مشخصی مطالعه کردند. در این 

مشخصی جهت انجام کاندید شده، توانایی و ظرفیت اولیه مرکز 

 هاآن نوع بیماریو همچنین تعداد بیماران  خدمات پزشکی دارد.

برای ارزیابی  ،مطالعهدر این . شددانسته شده در نظر گرفته پارامتری 

 قطعیهای سازی استفاده گردید. بنابراین، پاسخاز شبیهل عملکرد مد

 Error! Unknownدر شرایط تصادفی ارائه شد  برای حل مدل

switch argument.. 

ای را ( مدل تصادفی دو مرحله2016و همکاران، ) 3داگالس آلم

تانه دوسهای بشری توزیع کمکگیری در زمینهبرای کمک به تصمیم

مانند های مشخصی به مصدومان ارائه دادند. این مدل ویژگی

ها و ناوگان نوع تخصیص،تصمیمات بودجه، گرفتن محدودیت نظردر

در زمان تحویل های انواع وسایل نقلیه، تهیه تجهیزات و پایگاه
                                                           

1 Stefan Rath , WalterJ.Gutjahr 
2 Young DaeKo 
3 Douglas Alem 

 پوشی شده است.ه در بیشتر تحقیقات چشمک دارد دورهچندین 

هایی از طریق ارزیابی چه بیشتر تقاضا توسعهمنظور تامین هربه

فازی جهت ریسک در مدل ایجاد شده است. یک الگوریتم ابتکاری دو

حل مدل با زمان منطقی پیشنهاد شده است. کارایی مدل از طریق 

های مشخص شده در شهر ریودوژانیرو برزیل تست آن بر سناریو

ی زیادی به منابع و نوع حادثه داشته نشان داده شده و این بستگ

های تصادفی و واقعی کارا بوده است است. بنابراین مدل برای داده

Error! Unknown switch argument.. 

 در مدلی نشان دادند (2016علی بزرگی امیری و همکاران، )

های امدادی به توزیع کارای امداد یابی مجدد کاالها و مکانمکان

کند. این مقاله به ارائه مدل توسط شبکه لجستیک بحران کمک می

ریزی توزیع در عین حال ارائه بهترین تخصیص و برنامه -یابیمکان

گ اری برای تجدید کاالهای فسادپ یر در فاز قبل بحران سیاست

، برای مقابله با عدم قطعیت مسئله از روش همچنینپرداخته است. 

موردی در ایران کارایی مدل با مطالعه  روباست استفاده کرده است.

 ..Error! Unknown switch argumentنشان داده شده است 

شناسایی شکاف تحقیقات منظور بهمروری بر ادبیات موضوع 

ر های کمتری پوشش با تسهیالت موقت را دانجام شد. معموال مدل

 این در حالی است که ممکن استاند. نظر گرفتهشرایط بحران در

 دادیگونه تسهیالت اضطراری مانند چادرهای امتقاضای نقاط با این

اث های بیشتر و احدصورت، لزومی به صرف هزینهاینبرطرف شود. در

 باشد. مراکز دائمی نمی

 یکی دیگر از نکاتی که به آن توجه نشده است، تعداد نیروی

د تواند با تعداانسانی مورد نیاز برای پوشش منطقه است که می

مناطق پوشش یافته تحت مرکز امدادی تناسبی داشته باشد. از 

، همچنینهایی در بر دارد. طرفی این تعداد نیروی انسانی هزینه

 نظر گرفته شدهتر دردیت شعاع پوشش جزئی، در مقاالت، کممحدو

 .گیردبراین مقاله سعی داشته این موارد را دربنابراین،  است.

 بیان مساله -2

الت ، برای رفع تقاضای این جمعیت از احداث تسهیمقالهدر این 

ش اضطراری دائم و موقت بهره برده شده است. برای این مساله ش

رسانی در نظر مرکز تسهیالت اضطراری جهت امدادنقطه تقاضا و سه 

  ها آمده است.نام و شماره آن (1) گرفته شده است که در جدول

𝑖اگر مجموعه نقاط تقاضا را با  ∈ 𝐼  های مکانو مجموعه

𝑗های امداد را با پیشنهادی برای احداث ایستگاه ∈ 𝐽  ،نشان دهیم

یا های پیشنهادی انز مکنیاز است جهت پوشش نقاط تقاضا تعدادی ا

 اختصاص یابند.نقاط منظور برآورد تقاضا به همه فعال شده و به

نشان داده شده است؛ مراکز امدادی به  (1) شبکه مدل در شکل
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های زرد رنگ مشخص های قرمز و نقاط تقاضا با دایرهصورت مربع

برای نمایش جریان انواع کاالهای امدادی به نقاط تقاضا از  شده است.

های مشکی رنگ برای نمایش ارتباط بین های رنگی و از فلشفلش

 مرکز امدادی و نقطه تقاضا جهت پوشش، استفاده شده است.

 رسانینام و شماره نقاط تقاضا و مراکز امداد (:1) جدول

 نام مکان پیشنهادی 𝑗منطقه  نام منطقه 𝑖منطقه 

 تیرانداز 1 فلکه اول تهرانپارس 1

 سبزسر 2 تهرانپارسفلکه دوم  2

 فلکه چهارم تهرانپارس 3 گلبرگ 3

 فرجام 4

 فلکه سوم تهرانپارس 5

 شهرک امید 6

 

 ل پیشنهادیشبکه مد (:1)لشک

 های مدلها و خروجیورودی -1-2

م صمیها، پارامترها و متغیرهای تدر این قسمت، به معرفی اندیس

 شود. مدل ریاضی پرداخته می

 هامجموعه

𝐼 

𝐽 

 

𝑆 

𝑖شود با مشخص می  مجموعه نقاط تقاضا ∈ 𝐼 

پیشنهادی برای استقرار تسهیالت  مجموعه نقاط
𝑗شود با که مشخص می اضطراری ∈ 𝐽 
𝑠د با نشوکه نشان داده میمختلف های سناریو ∈ 𝑆 

 پارامترها

𝑃(𝑠) 

𝑎𝑡 

 

𝑞𝑦 

 

𝑞𝑙 

 

𝑟 

𝑟𝑚𝑎𝑥 

𝑑𝑚𝑖  

𝑑𝑖𝑗𝑠  

𝑐𝑖𝑗𝑠 

 

 

 

𝑓𝑖𝑗 

 

𝑐𝑦𝑗,𝑠 

 

𝑐𝑙𝑗,𝑠 

 

 𝑠احتمال وقوع سناریوی 
باشد؛ در  24برابر ساعت  tبرابر است با یک اگر 

 صورت برابر است با صفراینغیر
توانند های امدادی دائمی که میبیشینه تعداد ایستگاه

 فعال شوند. 
توانند در های امدادی موقت که میبیشینه تعداد ایستگاه

 هر دوره زمانی )ساعت( فعال شوند.
 شعاع پوششی کلی 
 شعاع پوشش جزئی 
 (2جدول ) iمیزان تقاضای نقطه 
 (3جدول های مختلف )فاصله تحت سناریو

از نقطه  j برابر است با یک اگر فاصله مرکز امدادی
؛ از شعاع پوشش کلی کمتر باشد sدر سناریوی  iتقاضای 

ی و اگر فاصله مابین شعاع پوششی کل f(i,j)برابر است با 
 جزئی باشد، در غیر این صورت برابر صفر است. 

حاصل تقسیم تفاوت فاصله از شعاع پوشش جزئی به 
 اختالف شعاع پوشش کلی و جزئی

ام در  jظرفیت کاالی امدادی موجود در مرکز اضطراری 
 (4صورت دائمی )جدول به s سناریوی

ام در  jاضطراری  ظرفیت کاالی امدادی در مرکز
تواند صورت موقت در حالت بحرانی میکه به s سناریوی

 (5به مرکز برسد. )جدول 

 متغیرهای تصمیم

𝑥𝑖𝑗
𝑠  

 

 

𝑦𝑗 

 

𝑧𝑖
𝑠 

 𝑗ی تسهیل وسیلهبه 𝑖برابر یک است اگر نقطه تقاضای 
پوشش یافته شود و برابر صفر است در  𝑠در سناریوی 

 صورت.اینغیر
واقع  jبرابر یک است اگر تسهیل امدادی در مکان 

 شود، برابر صفر است در غیر این صورت.
 𝑠در سناریوی  𝑖برابر یک است اگر نقطه تقاضای 

 داده شود. پوشش
𝑙𝑗,𝑡 

 

𝑘𝑗,𝑠,𝑡 

 

𝑤𝑚,𝑗,𝑖,𝑠 

 jبرابر یک است اگر تسهیل امدادی موقت در مکان 
 واقع شود، برابر صفر است در غیر این صورت.
ام در  jتعداد نیروی انسانی در موقعیت امدادی 

  tو زمان  sسناریوی 

به  jکه از موقعیت امدادی  mتعداد کاالی امدادی نوع 
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 شود.فرستاده می sام در سناریوی  iنقطه تقاضای 

 7/4و شعاع پوشش جزئی  4/1مقادیر مفروض شعاع پوشش کلی 

 با توجه به سه سناریوی بدبینانه، محتمل وباشد. همچنین، یم

در  ها در نظر گرفته شده کهبینانه مقادیر متفاوتی از فاصلهخوش

 جا فاصله خط مستقیم برای حالتدر این شود.دیده می (3) جدول

یر ا مسطور مثال اگر انتقال با هواپیما صورت گیرد یبینانه )بهخوش

 ( در نظر گرفته شد. مستقیم، مجاز باشد

 مقادیر پارامتر تقاضای نقاط (:2)جدول 

 𝑖نقطه  𝑖تقاضای نقطه 

300 1 

250 2 

180 3 

150 4 

120 5 

220 6 

پیشنهادی استقرار  هایمکانفاصله مناطق تقاضا از  (:3)جدول

 حسب کیلومتر(ایستگاه امدادی )بر

3 2 1 s         i.j     

20/0 60/0 80/0 1.1 

86/2 26/3 46/3 1.2 

90/2 30/3 50/3 1.3 

18/1 58/1 78/1 2.1 

13/3 53/3 73/3 2.2 

90/1 30/2 50/2 2.3 

99/0 39/1 59/1 3.1 
91/1 31/2 51/2 3.2 
28/3 68/3 88/3 3.3 
16/2 56/2 76/2 4.1 
07/1 47/1 67/1 4.2 
16/3 56/3 76/3 4.3 
18/2 58/2 78/2 5.1 
36/0 00/4 20/4 5.2 
91/0 31/1 51/1 5.3 
19/4 59/4 79/4 6.1 
53/4 93/4 13/5 6.2 
36/1 76/1 96/1 6.3 

ظرفیت کاالی امدادی موجود در مرکز مقادیر پارامتر  (:4)جدول 

 صورت دائمیبه s ام در سناریوی jاضطراری 

3 2 1 s          j 

170 156 150 1 

190 170 120 2 

185 175 125 3 

ی شاید این سوال به ذهن برسد که منظور از انبار موقت کاالها

های مردمی در هنگام امدادی چیست؟ این مورد به مفهوم کمک

ه و وقوع بحران است. چنین پارامتری با توجه به سطح جمعیت منطق

 شناسی آن قابل تخمین است. اطالعات روان

ام  jظرفیت کاالی امدادی در مرکز اضطراری  (:5 )جدول

  s موقت در سناریویصورت به

3 2 1 s          j 

65 60 50 1 

45 40 30 2 

44 40 35 3 

 مدل ریاضی -2-2

ا ب این مدلشود. در این قسمت، به شرح مدل ریاضی پرداخته می

ی مورد ریزی آرمانی برای اطالعات مطالعهرویکرد برنامهاستفاده از 

 .شده استحل که پیش از این پارامترهای آن ذکر شده؛ 

(1) Max ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑠

𝑡𝑠

𝑑𝑚𝑖𝑧𝑖𝑠𝑡

𝑖

 

(2) 
Min ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5𝑦𝑗 + 𝑙𝑗𝑡

𝑠𝑡𝑗𝑖𝑚

+ 𝑝𝑠𝑘𝑗𝑠𝑡 +0.05𝑝𝑠𝑤𝑚𝑗𝑖𝑠 

(3)  𝑥𝑖𝑗𝑠𝑡 ≤ 𝑐𝑖𝑗𝑠(𝑦𝑗 + 𝑙𝑗𝑡)                ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(4) ∑ 𝑦𝑗

𝑗

≤ 𝑞𝑦 

(5) ∑ 𝑙𝑗𝑡

𝑗

≤ 𝑞𝑙                                  ∀𝑡 

(6) 𝑐𝑖𝑗𝑠(𝑦𝑗 + 𝑙𝑗𝑡) ≤ 1                       ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(7) 𝑧𝑖𝑠𝑡 ≤ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑠𝑡

𝑗

                           ∀𝑖, ∀𝑠, ∀𝑡 

(8) 𝛽 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑠𝑡

𝑖

 ≤  𝑘𝑗𝑠𝑡                      ∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(9) 𝑘𝑗𝑠1 = 10                                     ∀𝑗, ∀𝑠 
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(10) 𝑘𝑗𝑠𝑡 = 𝑘𝑗𝑠𝑡−1𝑎𝑡 + 0.9𝑘𝑗𝑠𝑡−1(1 − 𝑎𝑡)             

∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(11) ∑ ∑ 𝑤𝑚𝑗𝑖𝑠

𝑚𝑗

≥ 0.6𝑑𝑚𝑖𝑧𝑖𝑠𝑡                ∀𝑖, ∀𝑠 

(12) 𝑤𝑚𝑗𝑖𝑠 ≤ 𝑦𝑠𝑐𝑦𝑗𝑠 + 𝑙𝑗𝑡𝑐𝑙𝑗𝑠             ∀𝑚, ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑠 

(13) 𝑥𝑖𝑗𝑠𝑡 ∈ {0,1}                                  ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(14) 𝑦𝑗 ∈ {0,1}                                              ∀𝑗 

(15) 𝑙𝑗𝑡 ∈ {0,1}                                              ∀𝑖, ∀𝑡 

(16) 𝑘𝑗𝑠𝑡 ≥ 0 , 𝑖𝑛𝑡                                         ∀𝑗, ∀𝑠, ∀𝑡 

(17) 𝑤𝑚𝑗𝑖𝑠 ≥ 0 , 𝑖𝑛𝑡                             ∀𝑚, ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝑠 

( بیشینه کردن جمعیت تحت پوشش تسهیالت 1در این مدل هدف )

ری های استقرار تسهیالت اضطرا( هزینه2امدادی است. تابع هدف )

ا رده دائمی و موقت، نیروی انسانی و تعداد کاالی امدادی ارسال ش

ینه که احداث مرکز امدادی دائمی هز. با توجه به ایندهدنشان می

دلیل به آن داده شده است. از طرفی به بیشتریبیشتری دارد وزن 

های تقاضای جمعیت و عواملی مانند کمک اهمیت مساله پوشش

ن همین دلیل به آمردمی، هزینه کاالهای امدادی ناچیز است. به

 اختصاص یافته است.  کوچکتریضریب میزان 

توسط  دیدهحادثه منطقههر که گر این است ( بیان3) محدودیت

شود، اگر ایستگاه پوشش داده میو سناری دی تحت هرایستگاه امداهر 

نقطه تقاضا  صورت دائمی یا موقت فعال شده و ارتباط میانامدادی به

𝑐𝑖𝑗منطقی باشد. این مورد توسط پارامتر و ایستگاه امدادی 
𝑠  کنترل

های دائمی و ( بیشینه تعداد ایستگاه5( و )4) محدودیتشود. می

کند. طبق محدودیت را بیان می هاتموقعیتمامی موقت مستقر در 

ای بتواند لحاظ فاصلهان پیشنهادی برای مرکز امدادی به کاگر م( 6)

پاسخگوی نیاز نقاط تقاضا باشد، باید در آن حداکثر یکی از مراکز 

هر ( به این معناست که 7محدودیت )موقت و یا دائمی مستقر شود. 

اگر حداقل  ،گوییمرا پوشش یافته می سناریو تحت هرمنطقه تقاضا 

  ن منطقه اختصاص یابد.یک ایستگاه امدادی به ای

مکان کند که تعداد نیروی انسانی در ( بیان می8محدودیت )

دوره زمانی )ساعت(  هر و در سناریو تحت هر پیشنهادی امدادی

مکان ضریبی از تعداد مناطق تحت پوشش مرکز)های( واقع در 

است. این ضریب در طول حل  پیشنهادی استقرار تسهیالت امدادی

دست آمده است.اگر تنها به 6مدل و تحلیل مقادیر تابع هدف مقدار 

پوشش تمامی  جهتفعال باشد  موقعیت پیشنهادی برای امدادیک 

باشد. نیاز مینقاط تقاضا، این میزان حداقل تعداد نیروی انسانی مورد

شان صبح را ن 8( تعداد نیروی انسانی حاضر در ساعت 9قید )

اندیس زمان با اردر یک  𝑘𝑗𝑠𝑡برای متغیر  1دهد. منظور از اندیس می

 ( رابطه تعداد نیروی انسانی10قید ) باشد.صبح می 8یا همان ساعت 

دهد. با توجه به این مساله که بحران را در ساعات مختلف نشان می

های شهری است که اکثرا در روز اتفاق می نظر در رده بحرانمورد

های شهری ترین انواع بحرانتد مانند آتش سوزی که یکی از رایجاف

جویی در مخارج تعداد نیروی انسانی مابین منظور صرفهاست؛ به

نظر گرفته شده است. صبح نود درصد ساعات روز در 8تا  24ساعت 

و تعداد نیروی انسانی در شروع  8این ضریب نود درصد با بتای قید 

 ر ارتباط است. د 9روز یعنی محدودیت 

مجموع انواع کاالهای امدادی که از کند می ن( بیا11محدودیت )

 60رسند، باید پاسخگوی می به نقاط تقاضا ی مراکز امدادیتمام

( برای این 12باشد. محدودیت ) منطقهیافته درصد تقاضای پوشش

است که تعداد کاالی امدادی از هر نوع از حداکثر ظرفیت انبار تجهیز 

به شرط فعال  مکان پیشنهادی امدادیدی موقت یا دائم واقع در امدا

شدن تجهیزات اضطراری بیشتر نباشد. در این قسمت نسبت انواع 

نظر گرفته شده است، زیرا هر نفر به یک کاالهای امدادی یکسان در

پتو، دارو و غ ا نیاز دارد. بنابراین برای سادگی تعداد هر نوع در انبار 

های در نظر گرفته شده است به همین دلیل ظرفیت تجهیزات یکسان

𝑐𝑦𝑗𝑠  و𝑐𝑙𝑗𝑠 ندارند.س نوع کاال اندی  

ود ( بیانگر متغیرهای صفر و یک هستند و قی15( تا )13قیود )

 دهند.( متغیرهای عدد صحیح را نشان می17( و )16)

 نتایج پژوهش -3

 سیستمبر  24.1.3 گمز افزاردر این قسمت با استفاده از نرم

 هرتز؛گیگا 13/2بیتی با سه هسته اصلی مرکزی و سرعت  32عامل 

نقاط تقاضای یک، دو و سه تحت پوشش تسهیل مستقر در مکان 

یک، نقطه تقاضای چهار تحت پوشش مکان دوم قرار داشته و در 

شوند. از رسانی مینهایت نقاط پنج و شش توسط مکان سوم خدمت

و  به صورت دائمی 3و  2ر موقعیت این میان مرکز امدادی واقع د

 باشند. مرکز موقت درهای امدادی( میدیگری موقت )مانند چادر

 روز فعال شده است. تمامی ساعات شبانه

های مختلف مناطق، ممکن است تحت امداد قرار در سناریو

عنی یطور مثال، فلکه اول تهرانپارس در سناریوی اول گیرند. بهمی

ن در پوشش یافته است. ای 14و  10تا  8ساعات  حالت بدبینانه، در

، 15حالی است که همین منطقه در سناریوی محتمل طی ساعات 

 تحت امداد قرار گرفته است. 3و  2، 21

رفت طور که انتظار میدر رابطه با تعداد نیروی انسانی همان

برابر ده نفر و بعد از آن یعنی  23صبح تا  8نیاز از ساعت تعداد مورد

صبح، با ده درصد کاهش  8تا پیش از آغاز ساعت  24با آغاز ساعت 

ها نیز در سناریو از هر نوع نفر رسیده است. تعداد کاالی امدادی  9به 
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مختلف، متفاوت است. مقادیر برخی  نقاضا تقاضا و امداد و مابین

 آمده است.  (7)و  (6)متغیرهای تصمیم در جداول 

م و دو ریزی آرمانی برای تابع هدف اولبا استفاده از برنامه

نتیجه، است. در در نظر گرفته شده 2800و  3500آرمان  ترتیببه

 هارمانسازی انحرافات از آمقدار تابع هدف کلی یا همان تابع کمینه

 توابع سازی تکیها از طریق بهینهدست آمده است. آرمانبه 76/761

 هدف توجه به اهمیت با و ی سیستمی مسئلههابر محدودیت هدف

  اند.دهی شدهمقدار ایهزینههدف پوشش نسبت به 

 𝒙𝒊𝒋𝒔𝒕دیر متغیر مقا (:6)جدول 

t s j  

i=1 81 1 14و10تا 

 1 2 شب 3تا2و21و15

 1 3 شب2و24و15تا14

 i=2 1 3 شب1و19، 13تا12و8

 i=3 1 2 6و19، 16، 11تا8

 1 3 7تا6و23، 16، 11تا9

8 ،10 ،12 ،17 ،18 ،22 ،24 ،1 3 2 i=4 

 i=5 3 2 6تا4، 16، 19، 21، 24، 13، 12، 9

 3 3 7و4، 23تا22، 20، 17تا15، 14، 10، 11
 i=6 3 3 5و2، 21، 18، 9تا8

 برای کاالی نوع یک 𝒘𝒎𝒋𝒊𝒔مقادیر متغیر  (:7) جدول
s i j 

3 2 1 

56 53 46 1 1 

60   2 1 

60 57  3 1 

56   4 1 

64 53  5 1 

64   6 1 

91 93 96 1 2 
95   2 2 
95 97  3 2 
91   4 2 
99 93  5 2 
99   6 2 
91 93 96 1 3 
95   2 3 
95 97  3 3 
91   4 3 
99 93  5 3 
99   6 3 

اده نشان د تناقض اهدافالزم است با توجه به دو هدفه بودن مدل، 

ه ها بهینه شود نتیجشود. اگر تابع هدف دوم مجزا روی محدودیت

یک از نقاط تقاضا پوشش خواهد بود که در این حالت هیچ 696

 مامیتسازی مجزای هدف اول، طور مشابه در اثر بیشینهیابند. بهنمی

ای بیش از حالت قبل در شوند لکن هزینهمناطق پوشش داده می

وجه تبا . امر توسط مقادیر کاالی امدادی قابل توجیه استبردارد. این 

ها و همچنین، به امر مهم پوشش تقاضا، نجات جان انسان

لت ز حاهای جانبی حدود چهاربرابر هزینه بیشتر انگرفتن هزینهنظردر

 بهینه هدف هزینه، آرمانی تلقی شده است.

 تحلیل حساسیت -1-3

 سازی متغیرهایمینهنمودار تغییرات تابع هدف ک (2)در شکل 

وجه تاست. با  نشان داده شدهبر حسب ضریب بتا ها انحراف از آرمان

ل به این نکته که شش نقطه تقاضا وجود دارد اگر تنها یک تسهی

ی اعزام نیروی انسانی برا 6اضطراری فعال شده باشد الاقل به تعداد 

تواند می 6 زده نیاز است. بنابراین بتا مقادیری بیش ازبه نقاط بحران

ودن حداکثر نم اول، و بیشتر، تابع هدف 10بگیرد. به ازای مقدار 

 هدفتابع یکه، درحالشود، می، کمتر دچار بحران پوشش جمعیت

هداف ای به تضاد اشده که اشاره رکمت، هاحداقل نمودن هزینه دوم،

عداد ته بنابراین، تهیچ پوششی صورت نگرف 11؛ لکن در مقدار دارد

 6دد یابد. بنابراین در این تحقیق، از عافزایش مینسانی نیروی ا

  استفاده شده است.

 
 مقادیر توابع هدف به ازای ضرایب مختلف بتا (:2) شکل

تعداد آغازین نیروی انسانی  ایدر این قسمت به تحلیل حساسیت بر

 8در مدل تعداد نیروی انسانی در ابتدای ساعت  شود.پرداخته می

تر یا بیشتر است. اگر این تعداد کمصبح، ده نفر درنظر گرفته شده

واقع، ضریب شیفت شب در محدودیت شود. درشود، مدل نشدنی می

فرض شود، این  11. اگر تعداد شروع شودسبب این امر می( 10)

برابر شیفت رصد یعنی دوضریب باید از مقدار نود درصد به دویست د

تابع هدف به مقدار  افزایشبر  عادی تغییر یابد. چنین چیزی عالوه
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باشد. بنابراین، دلیل افزایش نیروی انسانی، منطقی نمیبه 76/1121

 با توجه به ضریب نود درصدی تعداد آغازین ده مناسب است.

ضریب پوشش نقاط را بر حسب  تغییرات توابع هدف( 3)شکل 

تحلیل  منظوربه (11تقاضا توسط کاالهای امدادی در محدودیت )

یک از هیچ %50ازای مقدار . بهدهدمیاین ضریب نشان حساسیت 

با  %60یابند. با توجه به مقادیر اهداف ضریب نقاط تقاضا پوشش نمی

 صرفه است.پوششی مناسب از نظر اقتصادی نیز مقرون به

 
ه ازای ضرایب مختلف پوشش مقادیر توابع هدف ب (:3) شکل

 نقاط تقاضا جهت تعیین تعداد کاالهای امدادی

های امدادی ایستگاهپارامتر تعداد بیشینه در این قسمت، حساسیت 

که  در صورتی (4)با توجه به شکل  دائمی و موقت، تحلیل شده است.

 2لتی که باشد مانند حا 3برابر بیشینه تعداد ایستگاه امدادی دائمی 

شود. از های دوم و سوم ایستگاه دائمی احداث میموقعیت است در

ن کند. لکن در حالتی که ایطرفی، میزان توابع هدف تغییری نمی

داث شده است تنها در موقعیت سوم ایستگاه دائمی اح 1پارامتر برابر 

روزی صورت شبانهو در دو موقعیت دیگر تسهیالت موقت مستقر به

 قاضاتایط تابع هزینه بهتر و تابع پوشش شوند. در این شرمستقر می

د . تناقض اهداف روشن است. تغییرات بیشینه تعدابدتر شده است

رفیت دلیل ناچیز بودن هزینه استقرار و ظبهایستگاه امدادی موقت 

گ ارد دهی تسهیالت موقت، تاثیر چندانی بر اهداف نمیتر پوششکم

 شود.حال تنها یک تسهیل موقت فعال میهرو در

 
های مقادیر توابع هدف به ازای بیشینه تعداد ایستگاه (:4)شکل 

 امدادی مختلف

 صحیح ،شود کارکرد مدلبا توجه به موارد تحلیل شده، نتیجه می

ای گونهیابی مطالعه موردی بهمتغیرهای مکان است. از طرفی مقدار

ادی امد نحوه ارتباط نقاط تقاضا و مراکز ،بود که با توجه به فواصل

ل با توجه به دالیجهت، می توان گفت اینبینی بود. بهقابل پیش

ها و همچنین، نتایج منطقی تحلیل کافی برای توجیه محدودیت

 از اعتبار خوبی برخوردار است.  مدلحساسیت، 

 پیچیدگی مدل -2-3

منظور تشخیص پیچیدگی نیاز است با افزایش ابعاد مسئله به

منظور،  تعداد نقاط تقاضا و مراکز اینکارایی مدل، تحقیق گردد. به

شد، حاصل نظر گرفتهدر 9و  20، 8و  15، 6و  10امدادی به ترتیب 

بود. برای مورد اول  1880و  1648و  1184ترتیبتوابع هدف کلی به

نظر در 3000ثانیه و برای دو مورد دیگر  2500محدودیت زمان حل 

اب بهینه رسیدن به جو حال، محدودیت زمانی دراینگرفته شد. با

؛ همچنین، با توجه به شرایط مدل، قطعی اختالل ایجاد کرده است

رو شد که بهرو 4رسیدن به جواب عدد صحیح برای متغیرها با گپ

البته میزان این گپ قابل قبول بود. بنابراین مسئله برای ابعاد بزرگتر 

ست تعریف هم کارایی خواهد داشت به شرط آنکه مقادیر پارامترها در

 شود. 5شده و محدودیت عدد صحیح ریلکس

 بندیگیری و جمعنتیجه -4

ی کردن پوشش تقاضانظر گرفتن دو هدف بیشینهبا در مقالهاین 

قرار هایی مانند هزینه استو کمینه سازی هزینه دچار بحرانمناطق 

 تسهیالت به مدلسازی مسئله لجستیک بحران شهری پرداخته است.

ریزی و با رویکرد برنامه GAMSافزار مدل ارائه شده توسط نرم

یابی تسهیالت ، توجه به مکانمقالهنکته مهم این  آرمانی حل شد.

گرفتن نظراضطراری موقت در کنار تسهیالت دائمی، پویایی مدل، در

ه هر ب القابل انتقنیروی انسانی واقع در مراکز امدادی، تعداد کاالی 

 ش کلیاز مراکز دائمی و موقت نگهداری کاال، شعاع پوشنقطه تقاضا 

حساسیت باشد. اعتبارسنجی نتایج با توجه به تحلیل می و جزئی

مطالعه موردی صورت گرفته، انجام شد. همچنین، پیچیدگی مدل 

 برای ابعاد باالتر مسئله بررسی شد.

 ضمائم -5

بخشی از جدول مروری بر ادبیات موضوع در ذیل آورده شده 

مطرح شده پیشین های تحقیقات است. این جدول برای یافتن شکاف
                                                           

4 Gap  
5 Relaxed  
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در این پژوهش بسیار موثر بوده است. مجموع مقاالت مرور شده بالغ 

این قسمت، تنها مجال اشاره به مواردی است که در همقاله بود 15بر 

 .باشدها میاز آن

 (: مروری بر ادبیات موضوع8) جدول

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار

تک  پویایی گیرینوع تصمیم نوع مدل تابع هدف

 هدفه

چند 
غیر  خطی کردنحداکثر کردنحداقل هدفه

 خطی
مکان 
 یابی

مکانیابی 
 مجدد

 تخصیص
چند  یگانه امدادرسانی پوشش زمان هزینه

 گانه

راف و جی 

 گوجار 
2011 *   * *  *  *    * 

و  داعه کو

 همکاران
2016 *    *  *  *   *  

آلم و 

 همکاران
2016 *     *  *   * *  

احمدی و 

 همکاران
2015 * *   *  *  * *  *  

یانگ لیو و 

 همکاران
2013    *  *  *     * 

بزرگی و 

 همکاران
2016 * *   *   *  * * *  

مورنا و 

 همکاران
2015 *     * *   * * *  

بزرگی و 
 خورسی

2015 * *  *  * *    * *  

 
 

 مراجع -6

[1] Stefan Ratha,b, WalterJ.Gutjahr.(2011), A math-

heuristic for the warehouse location–routing problem 

in disaster relief, Computers & Operations Research 

42 (2014) 25–39 

[2] Young DaeKo, ByungDukSong ,Hark Hwang.(2016) 

, Location, capacity and capability design of 

emergency medical centers with multiple emergency 

diseases, Computers & Industrial Engineering 101 

(2016) 10–20 
[3]   Douglas Alem, Alistair Clark b, Alfredo Moreno. 

(2016), Stochastic network models for logistics 

planning in disaster relief, European Journal of 

Operational Research 255 (2016) 187–206 

[4] Bozorgi-Amiri, A.Rezaei-Malek, M., Tavakkoli-

Moghaddam, R., Zahiri, B., , An interactive approach 

for designing a robust disaster relief logistics 

network with perishable commodities, Computers & 

Industrial Engineering (2016) 
[5] Morteza Ahmadi, Abbas Seifi, Behnam Tootooni. 

(2015),A humanitarian logistics model for disaster 

relief operation considering network failure and 

standard relief time: A case study on San Francisco 

district, Transportation Research Part E 75 (2015) 

145–163 

[6] Yang Liu ,Yun Yuan,Yu-hui Li,Hao Pang.(2013), A 

Chance Constrained Programming Model for 

Reliable Emergency Vehicles Relocation Problem, 

13th COTA International Conference of 

Transportation Professionals (CICTP 2013), 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 96 ( 2013 

) 671 – 682 

[7] Alfredo Moreno, Douglas Alem and Deisemara 

Ferreira,Heuristic approaches for the multiperiod 

location-transportation problem withreuse of vehicles 

in emergency logistics, Computers and Operation 

Research 
[8] A. Bozorgi-Amiri, M. Khorsi. (2015), A dynamic 

multi-objective location–routing model for relief 

logistic planning under uncertainty on demand, travel 

time, and cost parameters, Springer-Verlag London 

2015. 
[9] Aakil M. Caunhye, Xiaofeng Nie ,Shaligram 

Pokharel .(2011) ‘Optimization models in emergency 

logistics: A literature review’, Socio-Economic 

Planning Sciences, 46 : 4-13. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

[10] Khayal D, Pradhananga R, Pokharel S, Mutlu F, A 

model for planning locations of temporary 

distribution facilities for emergency response, Socio-

Economic Planning Sciences (2015) 

[11] Duran S, Gutierrez MA, Keskinocak PN. Pre-

positioning of emergency itemsworldwide for CARE 

international. Interfaces. 2011, in press. 

[12] Schmid Verena, Doerner Karl F.,(2010). Ambulance 

location and relocation problem with time dependent 

travel times, European Journal of Operation 

Research, 207(2010) 1293-1303. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

