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  چکيده

گویی بهتر به این ریزی جهت پاسخهای اخیر، برنامهبا توجه به افزایش حوادث غیرمترقبه و فجایع زمینی، اقیانوسی و جوی در سال

ای مربوط به تخصیص منابع هگویی به بالیا و چالشهای ریاضی زیادی برای فاز آمادگی و پاسخمدل. رسدحوادث ضروری به نظر می

یابی نباشد، زیرا گیرند که ممکن است قابل دستیک نقطه بهینه کلی را در نظر می یطورکلها بهاین مدل حالنیاست. باا شدهیطراح

گران هشی پژوها عمدتاً بر اساس دانش و تجربهین مدل؛ اشده لحاظ نشده استهای ارائهتصمیمات واقعی پس از وقوع فاجعه در مدل

، در این تحقیق یک مدل ریاضی مختلط عدد صحیح برای مسئله لجستیک امداد بشردوستانه رونی. ازااندشدهیو قوانین حاکم طراح

( تخصیص 2بندی موجودی به روش منصفانه و یکسان ( تقسیم1« های بشردوستانهمحدودیت»شود،که مدل حاضر شامل ارائه می

 طوربهگویی مورد انتظار داکثر کردن تقاضای کل مورد انتظار تحت پوشش و حداقل کردن زمان پاسخشود و هدف مدل حترجیحی می

افزار باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مسئله در قالب مثال عددی توسط نرمو تحت شرایط عدم قطعیت می زمانهم

های ریاضی های بهتری در قیاس با دیگر مدلحلی راهنایی ارائهدهد که مدل پیشنهادی توااست. نتایج نشان می شدهحلگمس 

 را دارد. شدهارائه
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 مقدمه -1

که طبق آمار منتشرشده طوریاست، به افتهیشیری افزاطور چشمگیهای طبیعی و انسانی بهاخیر، خسارات ناشی از بحران یهادر سال

ها داده است. این رخداددر سراسر جهان رخ 1980-2015های حادثه در سال 11495های اضطراری، توسط پایگاه اطالعات رویداد

میلیون انسان  2.5چنین حدود خانمان کرده است و هممیلیون انسان را بی 135قرار داده و بیش از  ریبیلیون نفر تحت تأث 6بیش از 

های اخیر شامل سونامی در است. اکثر حوادث در سال شدهیابیدالر آمریکا ارز 2.17شده اند و خسارات گزارشدادهجان خود را ازدست

یکی  رونیازا [1].شود( می2015نپال ) لرزهنی( و زم2005پاکستان ) لرزهنی(، زم2005) کای(، طوفان کاترینا در آمر2004) ایشمال آس

طور خالصه امداد بشردوستانه است. به نیهای بحران، عملیات لجستیک امداد بشردوستانه یا زنجیره تأماز اقدامات اصلی در محیط

منظور کمک ها و دانش بهی درگیر در بسیج مردم، منابع، مهارتاهها و سیستمفرآیند»ک امداد بشردوستانه به معنی ستیعملیات لج

بشردوستانه، شناسایی  امدادخصوص مدیریت اثربخشی لجستیک برای مدیریت بحران به «.پذیر متأثر از بحران استم آسیببه مرد

 پاسخ ی،آمادگ بحران را به چهار فاز کاهش، شدهانجامطبق مطالعات  رونیازاهای مختلف فرآیند مدیریت بحران حائز اهمیت است. فاز

 [2]شود.اجرا می ذکرشدههای ی فازعملیات لجستیکی حاضر در همه کنند.بندی میو بازسازی دسته

های های زیادی در رابطه با چالشدر حال افزایش است. مدل بشردوستانه امدادلجستیک  مسئلهسازی برای های بهینهاستفاده از مدل

ها یک نقطه بهینه ، این مدلحالنیباااست.  شدهارائهگویی و آمادگی در زمان بحران تخصیص منابع و طراحی شبکه برای فاز پاسخ

ی ابیدستقابلنگیرید،  نظرگیری واقعی بعد از حادثه را در فرآیند تصمیم که یزمانکه این نقطه تا  اندجهانی از حادثه را در نظر گرفته

رفتار مردمی درگیر حادثه بستگی  گران و قوانین حاکم بری به تجربه و دانش پژوهشطورکلبهگیری واقعی نیست. این فرآیند تصمیم

شود،که مدل حاضر ، در این مقال یک مدل ریاضی مختلط عدد صحیح برای مسئله لجستیک امداد بشردوستانه ارائه میرونیازادارد. 

شود و هدف مدل ( تخصیص ترجیحی می2بندی موجودی به روش منصفانه و یکسان ( تقسیم1« های بشردوستانهمحدودیت»شامل 

و تحت شرایط عدم  زمانهم طوربهگویی مورد انتظار اکثر کردن تقاضای کل مورد انتظار تحت پوشش و حداقل کردن زمان پاسخحد

 باشد.قطعیت می

 مرور ادبیات -2

  یزیربرنامه مدل یک،  جوکارو  آبرنگبابایی نسامی، قاسمی، 

 تخصیص از استفاده با بحران مدیریت پاسخگویی فاز برای انهبشردوست لجستیک مدل یک یارائه به کاویان پور اصفهانی و جوالی،

 به داوطلبین تخصیص .شود نیتأم دیدهآسیب مناطق ازیموردن امداد نیروی و خونی هایفرآورده تا .اندپرداخته امداد داوطلبین

 و باشد پذیرامکان ممکن زمان ینکمتر در هافرآورده تحویل که گیردمی صورت به نحوی حادثه محیط در شدهواقع یهامارستانیب

 روش از آن حساسیت تحلیل برای و گمس افزارنرم از مدل حل برای .حداقل برسد به هافرآورده نیتأم در ناتوانی از ناشی هایهزینه

 .اندشدهارائه یجنتا و شدهگرفته بکار بزرگ تهران از مناطقی سناریوهایی برای تحت پیشنهادی مدل .است شدهاستفاده داروزن مجموع

 و بحران ستادهای قالب در انسانی نیروی نیبرای تأم بحران شرایط در شهری مدیریت اهمیت میزان دهندهنشان تحقیق این جینتا

برای ، علینقیان و ره افروز [3].مجروحان است ضروری و خونی نیازهای انتقال برای شدهینیبشیپ قبل از هایراه و داوطلب نیروهای

شده است. در این امکانی محدودیت شانس پایدار به کار گرفته یسازلجستیک امداد، رویکرد مدل یابیین بار در ادبیات مکاننخست

اند و ای وارد مدل شدهای پس از وقوع حادثه به فرم ضرایب فازی ذوزنقهعرضه و تقاضا و پارامترهای هزینه یهاتیرویکرد عدم قطع

منظور حل این مدل چندهدفه غیرخطی در ادامه به نیشده است. همچنمراکز توزیع امداد مطرح یسازومنخستین بار بحث مقا یبرا

شده و با استفاده از تولید مسائل نمونه، مزیت این مدل پایدار نسبت به فرم استفاده Lp-metricsمختلط عدد صحیح از رویکرد حل 
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است. نتایج این بررسی در سناریوهای مختلف وقوع بحران، بیانگر عدم  سناریوی مختلف وقوع حادثه برسی شده 10قطعی آن در 

باشد؛ توانایی رویکرد قطعی در برآورده ساختن حداقل سطح استاندارد امدادرسانی موردنظر سازمان متولی امداد، در اکثر سناریوها می

تواند موجب افزایش های پس از بحران میمناسبی از هزینههای امدادی باالتر، با ارائه برآورد اما رویکرد پایدار باوجود صرف هزینه

 [4]بشود. یسازاعتماد تصمیمات استراتژیک اتخاذشده با این رویکرد مدلقابلیت 

و ها، نوی مشکل سازی دادهیابی تسهیالت در لجستیک بشردوستانه بر اساس نوع مدلبه بررسی مسئله مکان ونمی، آریمورا و اسدا،ب

های دفع زباله و مراکز ها، محلهای تسهیالتی مانند موقعیت مراکز توزیع، انبارها، پناهگاهو بعد از فاجعه با توجه به مکانقبل  تیموقع

یابی تسهیالت قطعی، است: مسئله مکان شدهپرداختهیابی اند. در این تحقیق به بررسی چهار مسئله اصلی در مکانپزشکی پرداخته

یابی یابی انبارهای دائمی. برای هر مسئله نوع مکانیابی انبارهای تصادفی و مسئله مکانت پویا، مسئله مکانیابی تسهیالمسئله مکان

شده  قرارگرفتهی موردبررسهای حل آن ها و روشها، نوع فاجعه، تصمیمات و اهداف، محدودیتی دادهسازمدلتسهیالت، نوع 

های بشردوستانه مانند در سازمان نیتأمرسی چگونگی بهبود مدیریت زنجیره در تحقیقات خود به بررامبل و کارتر، ک [5]است.

ی به توسعه طورکلبهو مؤسسات ی و تکنولوژی جدید متناسب با رویکرد این دهسیسروخیریه غذا با استفاده از توسعه  مؤسسات

 [6]پردازد.می نیتأمهای یکپارچه رسانه اجتماعی در مدیریت زنجیره مدل

 هبیان مسئل -3

ی موردبررسبشردوستانه دوجانبه را  نیتأم رهیزنجگیری تخصیص موجودی در یک موقعیت تسهیالت و تصمیم HSD-PP2یمسئله

ی ی یک فاجعههای ممکن و اندازهموقعیت لهیوسبهای از سناریوها که ی مجموعهدهد. عدم قطعیت در سیستم توسط ارائهمی قرار

 از: اندعبارتپارامترهای مربوط به هر سناریو  کند.بیان میشود را خاص مثال زلزله مشخص می

 سال آینده(. 10تا  5ریزی دوره برنامهشده )نییتع شیپریزی از ی برنامهاحتمال رخداد در طول یک دوره .1

 .ازیموردنای از نقاط تقاضا و تقاضاهای مجموعه .2

ی بخشی از برنامه عنوانبهها توسط متخصصان د. ارزیابی آنشونتوسط مقامات اورژانس کشورها تعریف می معموالًسناریوها  

دوجانبه از یک  ما یک زنجیره تأمین بشردوستانه شوند.روزرسانی میاستراتژیک برای فاز آمادگی بحران انجام و در صورت نیاز به

سطح باال( شامل تعداد کمی از اول ) یگیریم که در آن، مرحلههای اولیه( را در نظر میی کمکبرای مثال، بستهواحد )محصول 

چنین به که از انبارهای عمده پشتیبانی و هم شودای میسطح پایین( شامل مراکز توزیع محلی/ منطقهدوم )ی انبارهای عمده و مرحله

 شود:شامل چند تصمیم می PP-HSDی مسئله کند.ی میرسانخدمتدیده نقاط تقاضا مناطق آسیب

 تحت هر سناریومراکز توزیع محلی ی از کیکداماز انبارهای عمده مستقر و  کیکدامپیش از حادثه(: اول )ی مرحله ماتیتصم .1

بر اساس ) یاز ورودبخشی  عنوانبهبرای استقرار در هر سناریو  یمراکز توزیع محل و تعدادفاجعه باز شود. تعداد انبارها برای باز کردن 

تحلیل سناریو  بر اساسدر فاز پس از حادثه و  مراکز توزیع محلیحقیقی باز کردن  طوربه. است شدهارائهای( های بودجهمحدودیت

 افتد.اتفاق می
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و چگونگی تخصیص  مراکز توزیع محلیپس از حادثه(: چگونگی دسترسی به انبارهای باز و نقاط تقاضا برای مرحله دوم ) ماتیتصم .2 

 ی اولیه بین نقاط تقاضا.عرضه

 های زیر متمرکز است:سازی مسئله در این مقاله بر اساس سیاستمدلرویکرد 

  سیاست(AL -E)3بندی موجودی اولیه به روش منصفانه و خدمات به تقسیم دهندگانارائهی تمایل دهنده، این سیاست نشان

الت در توزیع خدمات عد سرمایه به معنای است: شدهفیتعر( 2014همکارانش )و  گرانطوری که توسط یکسان است. همان

کند. هریک از پژوهشگران ادعای خود را با ذکر اهداف عادالنه زیر در مسئله خدمات اشاره می کنندگانافتیدردر میان 

کنند: به حداقل رساندن زمان آخرین ورود، به حداکثر رسانده کمترین میزان رضایتمندی از لجستیک بشردوستانه ثابت می

تعریف یک شکاف سطح خدمات، نسبت  در مدل ما به E_ ALده اختالف در رضایتمندی. سیاست تقاضا و به حداقل رسان

ها را در مدل اعمال اما ما برخی از تفاوت؛ پردازدی نقاط تقاضا، میحداکثری تناسب رضایتمندی از تقاضای دریافتی به همه

 [7]کند.ها را بسیار محدود میحلکنیم: زیرا تخصیص برابر راهمی

 استیس (P_ AS)4 به دنبال دریافت عرضه از  تخصیص ترجیحی، این سیاست بیانگر این فرض است که هر نقطه تقاضا

های تخصیص و تصمیم نیتأمتوانند بر ساختار زنجیره ترین انبار باز است. این در حالی است که گیرندگان کمک نمینزدیک

و این نشانه  رادارندرسانی کند خدمت هاآنبه LDC5) )کز توزیع محلیفقط حق انتخاب اینکه کدام مر هاآنبگذارند،  ریتأث

 [7].استواقعی افراد در زمان بعد از فاجعه  العملعکس

 مفروضات مسئله به شرح زیر است:

  در  معموالً مراکز توزیع محلی هستند اما مراکز توزیع محلی دارای ظرفیت، این فرض بر این مبناست که تیظرفکمانبارهای

شده  ساختهشیپهای از مدرسه، مراکز اجتماعی، مراکز ورزشی( یا ساختمانموجود )های دارای ظرفیت مناسب و مکان

 نزدیک به محل حادثه قرار دارند.

  از یک محصول واحد، مرحله اول شامل اعداد انبارهای عمده کم و مرحله  هدفِبشردوستانه دو  نیتأمدر نظر گرفتن زنجیره

دیده( عرضه صورت مناطق آسیبتقاضا )که از انبارهای عمده به نقاط طوریشود بهمی ز توزیع محلیمراکدوم شامل 

 گیرد.می

 گیرد.ی پس از فاجعه مبتنی بر سناریو صورت میدر مرحله مراکز توزیع محلیگیری در مورد باز شدن تصمیم 

 شود.می ورودی در نظر گرفته عنوانبهی باز ای از انبارهای عمدهمجموعه 

  کندکنندگان در فاز پس از فاجعه کمک میخدمات و کمک دهندگانارائهی بر سناریو که به مبناتخاذ تصمیمات. 
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 متغیرهای مدل -4

 تعریف متغیرهای مدل: 1 جدول

 تعریف پارامتر ردیف

1 I ای انبارهای بالقوهمجموعه 

2 J ای مراکز توزیع محلیمجموعه 

3 K اضاای نقاط تقمجموعه 

4 S ای از سناریوهامجموعه 

5 jC  ظرفیت مرکز توزیع محلیj (jLDC) 

6 ijL   فاصله )زمان سفر( بین انبارi ( تا مرکز توزیع محلیLDC j) 

7 jkL ( بین )زمان سفر( فاصلهLDC j تا نقطه تقاضای )k 

8 J یع محلیای مراکز توزمجموعه 

9 NI تعداد انبارها برای باز کردن 

10   1شکاف سطح خدمات( تقاضا )حداکثر نسبت تناسب بین تقاضای رضایتمندانه به تمام  

11 M ای ازتواند مجموعهکمیت بزرگ، می
,

max jk
j J k K

L
 

 

sبرای هر سناریو  12 S 

13 sNJ  ویسناربرای باز کردن تحت  مراکز توزیع محلیحداکثر تعداد s 

14 sp  احتمال وقوع سناریوs 

15 s
kd   تقاضا در موقعیتk تحت سناریوs  

16 iU  اگر انبارi .باز شود برابر با یک در غیر این صورت صفر است 

17 
s

ijT


 صفر است. صورت نیاابد برابر یک در غیر اختصاص ی sتحت سناریو  iبه انبار  jاگر مرکز توزیع  

18 s
jY  اگر مرکز توزیعj  تحت سناریوs .باز شود برابر با یک در غیر این صورت صفر است 

19 s
jkT  اگر نقطه تقاضایk  به مرکز توزیعj  تحت سناریوs  صفر است. صورت نیااختصاص یابد برابر یک در غیر 

20 s
jkx  از مرکز توزیع  شدهدادهتعداد واحدهای تخصیصj   به نقاط تقاضایk  تحت سناریوs 

21 s
kX به نقاط تقاضای  شدهدادهواحدهای تخصیص  تعدادk  تحت سناریوs 

22 
s
jkRTی تقاضای گویی برای دسترسی به نقطهزمان کل پاسخk ،به  که یزمانLDC j سناریو  تاs  .تخصیص یابد

 .(از انبار LDC jشامل زمان دسترسی به )

 معادله ریاضی -4-1

(1)                       max

s

jks

s
jks S j J k K

p
RT

x
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 (2        ), ,k j s         s s
jk j jkx C T   

(3        ),j s           s
jk j

k K

x C



    

(4        ),k s        s s
k jk

j J

X x



    

(5      ),k s                s s
k kX d 

(6      ), ,k m k s         .
s s
k m

s s
k m

X X

d d
 

(7     ), , ,j k m k s       (2 )
s s

s sk m
jk jms s

k m

X X
T T

d d
    

(8    ), , ,j k h j s        (1 )s s s
jk jk hk h hL T L Y M Y   

(9      ),k s               1s
jk

j

T     

(10   ), ,j k s        s s
jk jT Y 

(11        )s       s s
j

j J

Y NJ



 

(12  ),j s        1

s

ij

j J

T




 

(13        ), ,i j s        
s

ij iT U


 

(14          )i

i I

U NI



 

(15           ), ,j k s     ( . )s
jkjk ij jk

i I

RT T L L




  

(16        ), ,j k s            0s
jkx  

(17            ),i j          , {0,1}ijiU T


 

(18           ), ,j k s        , {0,1}s s
j jkY T       

بنابراین ؛ کنداست را بیان می شدهرهیذخحداکثر مقدار ممکن عرضه که از قبل در انبارهای عمده  نیتأم( میل به 1-3هدف )تابع 

. باید توجه کرد که این تابع هدف غیرخطی است، زیرا متغیرهای ماکزیمم شود s(j, k) , ازارود مجموع این نسبت به ار میانتظ
s

jk
x 
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sو

jkRTs

jkRT ( 7-4-3متغیرهای تصمیم هستند. در قسمت،) ی بهینه را ارائه خواهیم داد.و مسئلهی تابع هدف ساز یخطی چگونگ 

تنها در  یمحل( یک مرکز توزیع 2-3است: محدودیت ) شدهفیتعرصورت زبر ( پیرو هر سناریو به11-3( تا )2-3های )محدودیت

بیانگر ( 3-3رسانی باشد. محدودیت )تواند محصول را به نقاط تقاضا ارسال کند که به آن نقاط تقاضا تحت پوشش خدمتصورتی می

ی یادآوری: در مسئله) نیست. هاآناز مراکز توزیع  به نقاط تقاضا فراتر از ظرفیت  شدهارسالاین است که مقدار کل محصول 

( مقدار محصول 4-3کنند(. محدودیت )عرضه می تشانیظرفی اندازهبههستند و بنابراین مراکز توزیع   تیظرفکمانبارها  شدهمطرح

این مسئله که نقاط تقاضا نباید بیشتر از واحد محصول  دییتأ( به 5-3کند. محدودیت )قطه تقاضا را تعریف میدریافتی توسط یک ن

در مسئله بشردوستانه را مطرح  فردمنحصربههای ( محدودیت8-3( تا )6-3های )محدودیت پردازد.دریافت کنند، می موردتقاضا

کند. را تعریف می ( بین سطح رضایتمندی از تقاضا به تمام نقاط تقاضاسبت )ن حداکثر ( شکاف خدماتی،6-3کند. محدودیت )می

شوند به نسبت مساوی تقاضا ی میرسانخدمتکند که تمام نقاط تقاضا که توسط مراکز توزیع یکسان ( بیان می7-3محدودیت )

بود؛ به  شدهمطرح( E-AL)سیاست تخصیص صحیح  عنوانبهمحدودیت  های ناشی از این دویادآوری: سیاست  کنند.دریافت می

کند که هر نقطه می دییتأ( 8-3سیاست تخصیص صحیح مطرح خواهند شد. محدودیت ) عنوانبه هاتیمحدودهمین ترتیب، این 

سیاست  عنوانبهمحدودیت سیاست ناشی از این  یادآوری: شود.رسانی میترین مرکز توزیع باز به خود خدمتتقاضا توسط نزدیک

 عنوانبهها اساس این محدودیت نیبراهای جامعه است. این محدودیت پیرو اولویت رایز بود، شدهمطرح( P-AS) تخصیص ترجیحی

کند رسانی می(، تنها یک مرکز توزیع محلی به هر نقطه تقاضا خدمت9-3محدودیت تخصیص ترجیحی مطرح خواهد شد. محدودیت )

شود( کرد که این نکته توسط سیاست تخصیص ترجیحی، تنها فقط یک تخصیص برای هر نقطه تقاضا وجود دارد، بیان می باید توجه)

کند که یک مرکز توزیع محلی خاص ممکن است تنها فقط در صورتی به نقاط ( اطمینان حاصل می10-3کند. محدودیت )را مطرح می

باز شود.  sدهد که حداکثر تعداد مرکز توزیع تحت هر سناریو ( اجازه می11-3)محدودیت  باز است. کند کهرسانی تقاضا خدمت

( 13-3کند. محدودیت )دهی می( بیانگر این است که تنها فقط یک انبار داده به هر مرکز توزیع محلی سرویس12-3محدودیت )

 ؛ وبه مراکز توزیع محلی را دارد که باز باشد دهیتنها در صورتی امکان سرویس مخصوصکند که یک انبار داده اطمینان حاصل می

گویی به نقطه ( زمان کل پاسخ15-3. محدودیت )بازگردددهد تا تعداد انبارهای الزم برای هر سناریو ( اجازه می14-3محدودیت )

تواند تحت گویی میتوجه: زمان پاسخ کند.را تعریف می شود s ویسنارتحت هر  jتوسط مرکز توزیع محلی  کهیدرصورت kتقاضای 

ها و اماکن که توسط پارامترهایی شبکه و خرابی احتمالی جادهخراب شرایط،
ijL  و

jkL شود، تحت وابسته به هر سناریو تعریف می

ظرفیت مراکز توزیع  که یزمانبینی منطقی یشگویی به تعداد اقالم حمل شده، طبق پسوی دیگر، زمان کل پاسخ از قرار گیرد. ریتأث

( متغیرهای 18-3( و )17-3های )و محدودیت های غیر منفی هستند( محدودیت16-3کم است، بستگی ندارد. محدودیت ) نسبتاً

 کند.( را تعریف می1،0)

 مثال عددی -5

 باشد.های مسئله به شرح ذیل میداده

 پارامترها هیاول ریمقاد فیتعر: 2 جدول

 

 یمحل عیمراکز توز ظرفیت و ، احتمال وقوع هر سناریوویسنار نییتع :3 جدول
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 کیلومتر برحسب jوزیع محلی تا مراکز ت iانبار  نیب یفاصله :4جدول 

 

 برحسب کیلومتر kه تقاضای تا نقط j عیمرکز توز نیب یفاصله :5جدول  

  

 

 

 

 s ویتحت سنار kتقاضا در مکان  :6جدول 

 

 نتایج  -6

 است. شدهدادهافزار از طریق متغیرها در جداول زیر نشان تایج عددی حاصل از نرمن
 sتحت سناریو  jتحت پوشش مراکز توزیع  kنقاط تقاضای  :7جدول
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S4 S3 S2 S1  

2279.552 6932.000 1962.982 1766.761 J7.k5 

4601.223 1670.873 1881.673 1693.305 J8.k1 

2427.994 4514.351 3482.408 2850.168 J8.k2 
 sتحت سناریو k تقاضای شده به نقاط داده یصتخص یواحدها :8 جدول

S4 S3 S2 S1  

2279.552 6932.000 1962.982 1766.761 K5 
 sتحت سناریو  j یعتحت پوشش مراکز توز یتقاضاها :9جدول 

S4 S3 S2 S1  

1 1 1 1 J7.k5 

1 1 1 1 J8.k1 

1 1 1 1 J8.k2 

 sسناریو  باز تحت یمحل یعتعداد مراکز توز :10جدول 

S4 S3 S2 S1  

1 1 1 1 J7 

1 1 1 1 J8 

 sتحت سناریو  iبار تحت پوشش ان j یمحل یعمراکز توز :11جدول 

S4 S3 S2 S1  

1 1 1 1 I1.j5 

1 1 1 1 I1.j6 

1 1 1 1 I1.j8 

1 1 1 1 I1.j10 

1 1 1 1 I4.j1 

1 1 1 1 I4.j4 

1 1 1 1 I4.j7 

1 1 1 1 I4.j9 

1 1 1 1 I5.j2 
1 1 1 1 I5.j3 

 باز منتخب یانبارها :12جدول 

5 4 1  

1 1 1 I 
 sتحت سناریو j عیمراکز توزبه  یزمان پاسخگو ترینیشو ب ینترکم :13جدول 
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S4 S3 S2 S1  

696 696 696 696 J1.k7 

2137 2137 2137 2137 J9.k8 

 

افزار گمز به دست آمد. این محاسبات توسط نرم 5.1711E+Pمدل، مقدار بهینه تابع هدف های مفروض و حل با توجه به داده

 است. شدهانجام

 هاتجزیه و تحلیل داده -6-1

 لیوتحلهیتجزو  قرارگرفتهی موردبررسگردد. مدل با انجام تحلیل بر روی مدل با توجه به تغییراتی که در پارامترهای مدل ایجاد می

و همچنین مراکز عرضه، زمان کل افزایش پیدا  دهیدبیآسهای با باال رفتن تقاضای کاالهای امدادی در محل .شودروی آن انجام می

شود که البته حجم، باعث کاهش زمان کل می ازلحاظتعداد و چه  ازلحاظکند. استفاده از مراکز توزیع محلی با ظرفیت بیشتر، چه می

 وجود داشته باشد.  دهیدبیآسکز توزیع در محل افتد که بیشترین مرااین اتفاق زمانی می

باشد، لذا در شرایط واقعی هرچه درجه بحران که با احتمال وقوع آن نسبت مستقیم وابسته به میزان درجه بحران می شدتبهاین مدل 

یابند که این خود .. افزایش میهای عملیاتی و .افزایش یابد، به همان نسبت تقاضاهای سیستم اعم از احداث مراکز عرضه، هزینه دارند

 شود.به باال رفتن زمان کل سیستم منجر می

 یریگجهینت -7

را معرفی کردیم، که موقعیت تسهیالت و  (PP-HSD)در این تحقیق، ما مسئله طراحی زنجیره تأمین بشردوستانه قبل و بعد از حادثه 

کند. مسئله شامل تصمیمات در دو مرحله بعد هدفه را بررسی میدر زنجیره تأمین بشردوستانه دو منابعتصمیمات مربوط به تخصیص 

های قبلی پژوهشسازی کردیم. برخالف مدلمدل ریاضی مختلط عدد صحیح  صورتبهرا  PP-HSDشود.ما مسئله و قبل از فاجعه می

 ت.ی پس از فاجعه استوسط مردم و پزشکان در مرحله قبولقابلدر این حوزه، مدل ما شامل تصمیمات 

 صورتبهباشد. ما این عملیات را در مدل دهد، میدر عمل رخ می ازآنچهمطلوب و بهینه نیست اما تقلیدی  لزوماًاین تصمیمات، 

که هدف آن توزیع اقالم امدادی به  فردمنحصربهبا یک عملکرد تابع هدف  همراهچنین های بشردوستانه تعریف کردیم.و هممحدودیت

 است. اندشدهار حادثه که دچ دهیدبیآسمردم 

سازی و آزمایش کردیم. و نتایج حاکی از آن گمس پیاده افزارنرمتصادفی در  صورتبه دشدهیتولهای را با استفاده از داده شدهارائهمدل 

ه یک ی به رضایت مطلوب رسید. فرمت طبیعی این کار این است که فرضیموردبررسدر تمام موارد  آمدهدستبههای است که جواب

های گیرنده) سازمانگیری متمرکز را کند و یک سیستم غیرمتمرکز را در نظر بگیرد. در یک محیط غیرمتمرکز، چندین تصمیمتصمیم

گیرنده دارای منابع و اهداف خود است. چالش در سازی شود، جایی که هر تصمیمکنند باید مدلبشردوستانه( که مستقل عمل می

 حل جهانی بهینه و یا نزدیک به مطلوب است.گیری کلی و دستیابی به یک راهگ کردن فرآیند تصمیمپروسه غیرمتمرکز، هماهن

نقل و در وهای حملهای مختلف نظیر بحث هزینهتحقیقات آتی به آن اشاره کرد اهداف و ارجحیت عنوانبهتوان مواردی که می ازجمله

های فرا ابتکاری  مناسبی تر از الگوریتمتوان برای حل مدل در ابعاد بزرگن مینظر گرفتن مراکز درمانی دائمی و موقت است. همچنی

 .تحت شرایط عدم قطعیت ارائه نمود
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