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توسعة یک مدل تصادفی برای ایجاد یک شبکة امدادرسانی پس از بالیای
طبیعی (مطالعة موردی :زلزلة احتمالی در شهر تهران)


*2

1

سجاد گلمحمدی ،مسعود ماهوتچی
یستمهایمدیریت،دانشگاهصنعتیامیرکبیر
.1کارشناسارشدمهندسیصنایعوس 
یستمهایمدیریت،دانشگاهصنعتیامیرکبیر
.2استادیاردانشکدۀمهندسیصنایعوس 


اصالحشده،96/03/04:تاریختصویب)96/03/06:

(تاریخدریافت،95/06/20:تاریخدریافتروایت

چکیده
بهدلیلعواملینظیررشدجمعیت،تغییاراتشارایطجاویویکپاارچگیساامانههاا،رشادچشامگیری
دردهههایاویر،بحرانهایطبیعی 
یبینند؛بنابراین،بهمدلییکپارچهنیازاستتاتما فرایند
بهدلیلبحرانهایطبیعییاانسانیآسیبم 
یلیونهاانسان 

داشتهاندوهرسالنیزم

پیشوپسازبحرانرابهطورهمزماندرنظربگیرد.دراینپژوهش،یکمدلیکپارچاۀتصاادفیپیشانهادشادهاساتکاهدرآندودساته
یشاود؛تصامیماتمرحلاۀاولشااملانتخاابمحالاحادابانبارهاایمنطقاهایازبایننقااطکاندیادومیازان
تصمیماتدرنظرگرفتهما 
یرهشدهدرآنهاوتصمیماتمرحلۀدو شاملطراحیشبکۀتوزیعاقال امدادیوتعیینجریانکاالییدرونآن.تابعهدف
یشموجودیذو 
پ 
اینمدلکمینهسازیهزینههایزنجیرۀامدادرسانیاست.درنهایت،بهمنظوربررسیکاراییمدلازیکمطالعۀموردیباادادههاایواقعایاز
میشود.
ازآنهااستفاده 
سناریوهایزلزلهدرتهرانبزرطووساراتناشی 

واژههایکلیدی:برنامهریزیتصادفیدومرحلهای،زنجیرۀتأمیناماداد،طراحایشابکۀتوزیاع،مادیریتبحاران،
مکانیابیتسهیالت.
 

مقدمه
1

فاجعهیابحران مجموعهحوادثیاستکهبهمختالشادن
ارتباطاتزیساتمحیطایبشارباامحایطاطارافشمنجار
میشود].[2بحارانممکاناساتطبیعای(زلزلاه،سایل،
توفان)یاانسانی(حملۀتروریستی،نشاتماوادشایمیایی)
یباودنوپایشبینایناپاذیری
باشد.بهدلیلماهیتتصاادف 
بحرانهایطبیعی،بایدطرحهایبحرانیجامعیباهمنظاور
کاهشوتسکینوطرهاونتایجناشیازبحرانارائاهشاود.
برنامهریزیبرایرویااروییبااایانناوعپیامادهاوآگااهی
عمومیمرد موجبکاهشوساراتجانیومالیمیشاود
کهاینامررویکرداصلیواکنشهایامدادیاست[.]3بعد
ازتجهیزسازمانهایامدادرسانیواساتقراریافتنآنهاادر
پایگاههایوود،وظیفۀاصلیوتعیینکنندهدرامدادرسانی،
توزیعاقال امدادییاالجساتیکاماداد2اسات.لجساتیک
امدادضامنایجاادهمااهنگیبیشاتردرتحویالکاالهااو
ارتباطاتبین الیاههاا ،موجابافازایش سارعتتحویال و
بهمنظورنیلبهاهداف
بهطورکلی ،
یشود[ .]4
پاسخگوییم 
*نویسندۀمسئول:

تلفن02164545387:

مدیریتبحران،لجستیکحوزهایمحساوبمایشاودکاه
ممکناستبهبودزیادیایجادکندویکایازراهباردهاای
حرکتبهسوی پاسخگویی ساریعتار و

لجستیکیبهمنظور 
بهتر،مکانیابیازپیشانبارهاایموجاودیاسات.درایان

قسمت،مکانیابیازبعدجغرافیاییباتوجهبهفاکتورهاایی

مانندهزینه،عدالتوزمانپاسخمادنظراسات[.]5وقتای
افتد،بهراحتایمایتاوانپایباردکاه

یکحادثهاتفا می
سیستمپاسخدهیبهبحارانکارآمادباودهاساتیااویار.
ینااهسااازیعملیااات
برنامااهریاازیماادیریتبحاارانوبه 

میدهاد
امدادرسانیکارآمدیسیستمپاسخدهیراافزایش 
[.]6ایاارانازنظاارجغرافیاااییدرقساامتمیااانیکمربنااد
پرتنشآلپ-هیمالیا،کههنوزبهتعادلنهایینرسیدهاست،
قرارداردوبههمیندلیلهرازگاهیزمینلرزهایمخربدر
آنرخمیدهد.فشردگیالیههایزیرینسااوتارصافحات
ایرانسببچینووردگیوقرارگرفتنمادرمعارضتانش
دائمیشدهاست کهعاملاصلی بیشتر زمینلرزههای ایران
است .پیشبینیناپذیربودنبعضیازاینحوادبوهمچنین

فاکس0216695569:

Email: mmahootchi@aut.ac.ir
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تعدادزیادقربانیانآنها،امدادرسانیووادماترساانیباه
حادثهدیدگانرابهیکیازحساسترینزمینههایعملیاات
یکند.
امدادونجاتتبدیلم 

مرور ادبیات
بندیعملیاتامدادبهدودستۀ

مرورادبیاتبراساستقسیم
4
پیشازبحران3وپسازبحران صورتمیگیارد.عملیاات
قبلازبحرانشاملدودستهفعالیتاست:فعالیتهاییکه
مکااانیااابی

نقااشبرنامااهریاازیراهبااردیدارنااد؛ماننااد

6
تسهیالت5وپیشموقعیاتموجاودی وفعالیاتهااییکاه
نقشکاهشاثربحراندارند؛مانندتخلیاه7وفعالیاتهاای
مربوطبهپدافندغیرعامال.عملیااتبعادازبحارانباهآن
دستهفعالیتهااطال میشودکهپسازوقوعبحرانآغااز
میشوندکهبهدودستۀکوتاهمدتوبلندمدتقابلتقسایم
است.برنامهریزیکوتاهمدتشاملفعالیتهاییمیشودکه
بالفاصلهپسازوقوعبحرانبایدانجا گیرند؛ماننادتوزیاع
اقال امدادی8بهآسیبدیادگان،توزیاعاقاال پزشاکیباه
بیمارستانها،تخلیهوساماندهیافرادبیسرپناهوانتقاالو
درمااانآساایبدیاادگان.برنامااهریاازیبلندماادتشااامل
فعالیتهاییمیشودکهدربازۀچندروزهبعدازوقوعبحران
آغازمیشوند؛مانندبهبود،ساوتوسازمجددومواجهاهباا

بحرانهاایهمزماان .9البتاهدربروایازتحقیقااتمانناد

پژوهشمیناییوهمکاران][7روشهاییتوسعهدادهشده
دادههاایتااریخیمرباوطباهحاوادبطبیعای را
استکه 
بهگونهایمناسبآمادهسازیمیکنندتابهتربتوانازآنها
مدلهایریاضیاستفادهکرد.
در 
ادبیاتاینحوزهرامیتوانبهدوگروهتقسیمکارد.1:
مکااانیااابیتسااهیالت.2،توزیااعاقااال اماادادیوانتقااال
مجروحان].[8

مکانیابی تسهیالت
همانطورکهدرشاکل1بطاورشاماتیکنشااندادهشاده
است،عملیاتلجستیکامدادباهدوبخاشقبالوبعاداز
بحرانتقسیمشدهاستکهبراساسآنادبیاتاینحاوزه
رامایتااواندردودسااتهطبقااهبناادیکاارد)1:مکانیااابی
تسهیالتو)2توزیعاقال امدادیوانتقالمجروحان.


هایمکانیابی


مدل
مدلهایمکانیابیتسهیالتاغلبمبتنایباربرناماهریازی
عددصحیحمخلوطبامتغیرهایتصمیممکانیصفرویاک
هستند.



شکل  .1تقسیمبندی ادبیات حوزة مدیریت بحران


بیشترمدلهایمکانیابیموجوددرادبیاتتکپریودی
است؛زیرافقطفازپیشازبحرانرادرنظرگرفتهاند].[8

ناجیوهمکاران][9یکمدلمکانیابیراارائهکردناد
کااهدرآننقاااطیازمیااانتعاادادینقطاۀبااالقوهانتخاااب

میشودومرد برایدریافتاقال امدادیبهاینمکاانهاا
مراجعهمی کنند.نیاازایانمراکازتوزیاعنیازتوساطیاک
ینماایشااود.ازالگااوریتمابتکاااری

ینکنناادهتااأم
تااأم 
جستوجویمحلیتغییریافتهبرایحلاینمادلاساتفاده

توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

شدهاست.هدفمدلکمینهکردنکالمساافتطایشاده

توسطوسایلنقلیهبودهاست.
بالکیکوهمکاران][4یکمادلتاکهدفاهراتوساعه
دادندکهتعدادومکانمراکزتوزیعرادرشبکۀامدادرسانی
ومقدارکاالییکهبایددرهرمرکزذویرهشاود،مشاخص
میکند.مدلآنهاچندکاالییبودهومحدودیتبودجهنیز
درآندرنظرگرفتهشدهاست.

درنظرگررررفتن توزیرررع اقرررالم امررردادی و
پیشموقعیت موجودی
دسااتهایدیگاارازماادلهااایمکااانیااابی،پاایشموقعیاات
موجودیوتوزیعاقال امدادیرابهصورتترکیبیدرمدل
ووددرنظرمیگیرندکهاغلبباهدفکاهشهزینهاسات.
اینمدلهابادرنظرگرفتنجنبههاییمانندتعیینسااوتار
سازمانیاولویتبندیشده،محدودیتهایبودجهایوهزینۀ
تقاضایارضانشدهتوانستندنوآوریهاییایجادکنند].[8

رائولزوترنکوئیست] [10بااتوجاهباهعاد قطعیات
موجوددرموردزمانومکانبروزحاوادبطبیعای،مادل
تصااادفیدومرحلااه ایعااددصااحیحمخلااوطیراباارای
مکانیابیانبا رهاوهمچنینتعیینمیزانپایشموقعیات
هریک  ازانواعکاالدرهرانباروتعیینجریااندرشابکه
بعدازوقوعبالیا،تحتسناریوهایاحتماالیارائاهدادناد.
متغیرهااایتصاامیممرحلااۀاولشاااملمکااانتسااهیالت
انبارش،اندازۀآنها  وهمچنینتصامیماتذویارهساازی
مقادیرانواعمختل کا الوتصامیماتمرحلاۀدو شاامل
توزیعکاالهایدردساترس،درفاازپاساخ،بااتوجاهباه
شرایطهرساناریواسات.باهعلاتپیچیادگیمحاساباتی
مسئله ،ازالگوریتمابتکاریالگرانژآل شکل10بارایحال
مسائلبااندازۀبزرطاستفادهشدهاست.
متوزابینسکی] [11تصمیماتراهباردیوعملیااتی
مدیریتبحرانرادرقالبیکمدلتصادفیدومرحلاهایو
یکمدلMIPمدلساازیکاردهاناد.درمرحلاۀاولمادل
تصادفیارائهشده،انبارهاییبرایذویارۀاقاال پزشاکیاز
بینچندکاندیداانتخابوسطوحموجودیآنهانیزتعیین

میشوند.درمرحلۀدو ،مقداراقال پزشکیارساالیازهار
انباربههربیمارستانتحتهارساناریوتعیاینمایشاود.
سپساطالعااتتجمیاعشادۀارساالکااالمناتجازمادل
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تصادفی،دریکمدلMIPبهبرنامۀتخصیصوسایلنقلیه
برایانتقالاقال بهبیمارستانهاتبدیلشدهاست.مطالعاۀ
موردیاینپژوهشبررسیزلزلهدرسیاتلبودهاست.ایان
دورهایبررساایشاادهوارتباطااات
پ اژوهشدرحالااتتااک 
درونالیهرانیزدرنظرنگرفتهاست.


توزیع اقالم امدادی و انتقال مجروحان
دستهایدیگرازپژوهشهااباهبرناماهریازیتوزیاعاقاال 
امدادیودربرویمواردانتقالمجروحانپرداوتهانادکاه
رانیزدرنظرگرفتهاند.

هامکانیابیتسهیالت


بخشیازآن

تخصیص منابع
مدلهایتخصیصمنابع،بهتخصیصمنابعیاوظای ،بادون
درنظرگرفتنجریانکاالیدرهرمسیرمیپردازند].[8

یکمسئلۀبرنامهریازیحمالونقال

زن ولین ][12
اضطراریلجستیکامادادرادرقالاببهیناهساازیفاازی
چندهدفهمدلکردهاندکهدرآنساهناوعحمالهاوایی،
ریلیوزمینیدرنظرگرفتهشدهاست.آنهاباااساتفادهاز
سهمعیاررتبهبندیفازیمارتبط،اعادادفاازیراارزیاابی
کردندوازهمینطریقعد قطعیترامدلکردند.دراین
مدلبرنامهریزیحملونقلبهصورتتخصیصوسایلنقلیه
انجا گرفتهاست.برایحالمادلنیازروشبهیناهساازی
تعاملیاستفادهشدهاساتکاهدرآنمسائلۀاصالیراباه
مجموعهایاززیرمسائلهتقسایممایکننادوپاسازحال
همزمانزیرمسئلههاوتجمیعآنها،جوابمسئلۀاصالیرا
مییابند.اینپژوهشنیازتماامیزنجیارۀتاأمینامادادرا
بهصورتیکپارچهدرنظارنمایگیاردوفقاطبرناماهریازی
حملونقلبعدازبحرانرامدنظرقرارمایدهاد.همچناین،
دورهایتوسعهدادهشدهاست.
تک 
مدلبرایحالت 
ازداماروهمکاران] [13یکمدلجریاانشابکۀچناد
دورهایوچناادکاالییارائااهدادنااد.درماادلآنهااافاارض

میشودکهتقاضایفعلیمشخصاست،ولیممکاناسات
تقاضا،عرضهیادسترسیبهشبکهدردورههایزمانیآتای
دچارتغییرشوند.درنتیجه،مدلبایددرهردورۀزمانی،باا
توجهدادههایجدید،دوبارهحالشاود.هادفایانمادل
حداقلکردنتأویراتناشیازتحویلاقال امادادیاسات.
دادههادراینمدلقطعیاستوتصمیماتاتخاذشدهفقط
برایزمانپسازبحراناست.
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تعیین جریان کاال
مدلهاییکهجریانکاالیدرونشبکهراتعیینمیکنناد،
تصاامیماتمربااوطبااهمقااادیریراکااهبایاادازهاارمساایر
مشخصحملشود،بادونتخصایصهایچمنبعایمانناد

وسا
یلنقلیهاتخاذمیکنند.
تزن وهمکاران][14بادرنظرگرفتنسههدفشاامل
کمترینهزینۀکل،کمترینزمانارسالوبیشترینمیازان
رضایت،مقدارکاالییراتعیینکردهاندکهبایدازانبارهابه
نقاطتقاضاارسالشود.حلمدلبابهکارگیریمنطقفازی
درتعیینسطحدسترسیبههرهدفبودهاست.
شو][15یکرویکردترکیبیگروهبنادی-بهیناهساازی
فازی برایامدادرسانیبالفاصلهبعادازوقاوعبحارانارائاه
اهشاادهدرایاانپااژوهشازدوفراینااد
دادهاساات.روشارائا 
بازگشتیاستفادهمیکند.1:گروهبندیمناطقآسیبدیاده
براساسشاوصهایتعری شادهو .2برناماهریازیتوزیاع
اقال امدادیدرقالبتعیینجریاناقال درشبکه.
هوان وسان ] [16یاکمادلریاضایتوزیاعاقاال 
امدادیرابرایمسیریابیماشینهایامدادیازیاکمرکاز
بهمناطقآسیبدیدهیاازمرکزآسیبدیدهبهساایرمراکاز
یبدیاادهو
توسااعهدادنااد.زمااانرساایدنبااهمناااطقآس ا 
همچنینتقاضایهرمنطقهتصاادفیدرنظارگرفتاهشاده
یافتادکاه
استوازآنجاکهحادثهبهطورناگهانیاتفاا ما 
معموالًسابقه نداشتهاست،هیچگونهدادۀتااریخیدرایان
مواردهموجودندارد.درنتیجاه،درایانتحقیقااتازنظار
وبرگااانباارایتخمااینپارامترهااااسااتفادهشاادهاساات.
همچنین،بارایحالمادلریاضای ارائاهشاده یاکروش
برالگوریتمژنتیکبهکارگرفتهشدهاست.


مبتنی

تعیین جریان کاال و تخصیص منابع
اغلبمدلهاییکهدرحوزۀتوزیعاقال وانتقالمجروحاان
ادهانااد،تعیااینجریااانکاااالوتخصاایصمنااابعرا
ارائااهشا 
بهصورتتوأ انجا میدهند.

نجفیوهمکاران][17یکمادلتصاادفیچندهدفاه،
چناادکاالییوچنااددورهایارائااهدادناادکااهتوزیااعاقااال 
امدادی،حملونقلمجروحانوتخصایصوساایلنقلیاهرا
بعدازوقوعزمینلرزهبرنامهریازیمایکناد.آنهااازیاک
رویکردپایداربرایاطمینانازعملکاردمناساببرناماهدر
شرایطمختل بعداززلزلهنیزاستفادهکردند.

بهمنظورمسیریابی
همچنین،علینقیانوهمکاران] [18
تجهیزاتامدادیدرشرایطبحرانبااتقاضاایفاازییاک
مدلریاضیبرپایۀمسیریابیپوششتاورامادادی11بارای
ارسالکاالهایضروریارائهدادندوسپسبایکروشفارا
ابتکاریآنراحلکردند.
هاونا ا وهمکااااران][19باااادرنظرگااارفتناهاااداف
بشردوستانه،مدلیبرایبرنامهریزیتخصیصمنابعوتوزیاع
اقال امدادیتوسعهدادند.آنهاساههادف«کااهشتعاداد
تلفات»«،کاهشهزینۀتأویردرارسالاقال »و«عادالتدر
توزیع»رابرایمدلوودبرگزیدناد.باهروزرساانیاطالعاات
بحرانوتصمیمگیریدرموردآنهانیزازطریقرویکردافاق
غلطااان12درشاابکهواردشاادهاساات.باارایحاالمساائلهاز
الگوریتمنابرابریتغییرات13استفادهشدهاست.
هووهمکاران][20مدلیریاضیرابادوهدفبازدهی
وعدالتدرکمکرسانیدرحوادبوساوانحطبیعایارائاه
دادهاند کاهدرآناقاال امادادیبایادتوساطیاکمرکاز
امدادرسانیباتوجهبهکمبودمناابعباالدسات،باهگوناهای
عادالنهوبابازدهیباالبینمناطقآسیبدیدهتوزیعشاود.
مدلتوسعهدادهشدهبراییکزلزلاۀواقعایدرونچاوان14
چیناستفادهشدهاست.

نوآوریهای این پژوهش
باتوجهبهمرورادبیاتارائهشدهوشکافهایبینمدلهای
موجودومدلیکپارچۀمادیریتبحاران ،درایانپاژوهش
نوآوریهاییبهکاررفتهاستکاهدراداماهباهآنهاااشااره
میشود.دراینپژوهش،یاکمادلتصاادفیدومرحلاهای
وطیصفرویکدرفضایعد قطعیتتوساعهدادهشاده
هایزیرمیشود:


استکهشاملویژگی
15
بیندوتوزیعکننادهدریاک

.1تأثیرارتباطاتدوطرفه 
الیهاززنجیره:درمدلارائهشادهدرایانتحقیاق،عاالوهبار
درنظرگرفتنارتباطاتبینالیههایمختل ،ارتباطااتدرون
الیهاینیزدرنظرگرفتهمیشاود(شاکل.)2ویژگایارتبااط
دوطرفهاینانعطافپذیریرابهمدلمیدهدکهبینهزیناۀ
کمبودیکیازانبارهاوهزینۀانتقالکاالازانبارهاایاطاراف،
باالنسایجادکندوتصمیمیدرراستایاهدافمدنظراتخااذ
کند؛زیرادرشرایطبحران،کمباودیاککااال(ماننادبساتۀ
امدادیودارویی)تبعاتجبرانناپذیریدرپیدارد.


توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

.2چندمرحلهای16درنظرگارفتنفاازپاساخبحاران:فااز
پاسخبحراندراینپژوهشبهصاورتچندمرحلاهایدرنظار
گرفتهشدهاساتکاهباهافازایشواقاعگرایایمادلمنجار
میشود.

.3تخصیصمناطقآسیبدیادهباهانبارهاابارایتمرکاز
توزیع:باتعری یکمتغیرصفرویکبهمنظورتعیینارتبااط
بینانبارهاومناطقآسیبدیده،هرمنطقۀآسیبدیادهفقاط
بهیکانبارتخصیصمییابدکهبادرنظرگرفتنامکاانرابطاۀ
دوطرفهبینانبارها،هرانبارنقشیکنقطۀمتمرکزتوزیاعرا
برایمناطقتحتپوششوودایفامیکند.

.4پیادهسازیمدلارائهشادهباراییاکماوردواقعای
(شهرتهرانبازرط):هماوارهدرتحقیقااتعلمایقابلیات
پیادهسازیمدلبرایشارایطواقعاییکایازویژگایهاای
ماادنظراساات.درایاانپااژوهش،تااالششاادهاسااتتااا
مسااتندتریناطالعاااتدرایاانزمینااهجمااعآوریشااود.
اطالعاتمورداساتفادهدرایانپاژوهشازگازارشنهاایی
ریزپهنهبندیلرزهایتهرانبزرط-تهیهشدهتوسطجایکاا-
گردآوریشدهاست.

-

-

-

-

روش تحقیق
هدفاینپژوهشارائۀیکمدلتصادفیدومرحلهایبارای
مکانیابیانبارهایمنطقهایبههمراهتعیینپیشموجودی
آنهاااویکپااارچگیتصاامیماتشاابکۀتوزیااعاقااال بااا

درنظرگرفتنامکانروابطدوطرفهبینانبارهاایمنطقاهای
است(شکل.)2

-

-

شکل  .2ساختار شبکة توزیع اقالم امدادی

-

مفروضات پژوهش
سایرمفروضاتموردنظربرایاینمدلدرزیارباهصاورت
والصهبیانمیشود:

زماننقشحیاتیدرمدیریتبحراندارد.برنامهریزی

فازبعدازبحران،باعرضهوتقاضامتغیرووابستهباه
زمانمواجهاست.درنتیجه،مدلارائهشدهباهصاورت

-
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سهدورهایوبرایسهروزیا72ساعتپسازبحران
درنظرگرفتهشدهاست.
مقدارتقاضابرایاقال امادادیدرافاقبرناماهریازی
همراهباعد قطعیتووابستهباهعوامالمختلا از
قبیلشدتوآثااربالیاسات.بارایمادلساازیایان
متغیرغیرقطعیازیکمجموعاهساناریویگسساته
استفادهشدهاستکهاحتمالوقوعهارساناریونیاز
مشخصاست.
پارامترهااایهزینااهایزنجیاارۀامدادرسااانیماننااد
هزینههایحملونقل،کمبودونگهداریاقال نیازدر
مدلکلیبهصورتپارامتریاکووابساتهباهساناریو
درنظرگرفتهشدهانادکاهالبتاهدر مطالعاۀماوردی
استفادهشده،همۀاینپارامترهایهزیناهایدرطاول

ریزیثابتفرضشدهاند.


افقبرنامه
ارائهشدهبهصورت چندکاالییاستوبارایهار
مدل 
کاالیامدادی،حجاممشاخصوهزیناههاایتهیاه،
کمبودونگهداریمتفاوتیوجوددارد.
عالوهبرهزینۀنگهداریبرایاقال امدادیموجاوددر
انبارهاطیافقبرنامهریزیبعدازبحران،بارایاقاال 
امدادیباقیماندهدرمناطقآسایبدیادهنیازهزیناۀ
نگهداریدرنظرگرفتهشدهاست؛زیراایناقال مازاد
یبدیادهممکاناسات
حملشدهباهیاکنقطاۀآسا 
موجبکمبوددرسایرمناطقشوند.
نقاطتقاضا(مناطقآسیبدیده)ومکانانبارمرکازی
مشخصاست.برایاحادابانبارهاایمنطقاهاینیاز
ایتعیینشدهاند.


نقاطبالقوه
درهردورۀزمانی،هرمنطقۀآسیبدیدهفقطازیاک
ایمیتوانداقال امدادیرادریافاتکناد.

انبارمنطقه
بهعبارت دیگر،حالتتکتخصیصیبرایهرمنطقاۀ

آسیبدیدهوواهیمداشت.

دورههایزمانی،یکروزهتعری شدهاند؛بنابراین،ارسال
بهعلتفاصلۀکام
ودریافتکاالبینانبارهایمنطقهای 
آنها،درهماندورۀزمانیانجا میگیردوزمانتحویل

بینانبارهایمنطقهایدرنظرگرفتهنشدهاست.

درفازبعدازبحران،هرانبارمنطقهایمیتواندنیازوود
راازانبارمرکزییاسایرانبارهایمنطقهایاحدابشاده
دریافتکندوهمچنیننیازیکیاچندانبارمنطقاهای

نشریۀ تخصصی مهنذسی صنایع (ویژهنامۀ دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مهنذسی صنایع) ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،4سال 5931
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بهعبارتدیگر،امکاانایجاادرواباط
دیگرراتأمینکند .

دوطرفهبینانبارهایمنطقهایوجوددارد.
 برایحملونقل اقال امدادیباینانباارمرکازیوانبارهایمنطقهای،انبارهایمنطقهایبایکادیگرو
بینانبارهایمنطقهایومناطقآسیبدیاده،فقاط
مکااانپااذیراسااتوباارای

جااادهایا

حماالونقاال

حملونقل اقال امدادیبینانبارجهانیومرکازی
ونقلهواییامکانپذیراست.


فقطحمل
میشوند؛
 اقال امدادی بهمناطقآسیبدیده ارسال بنابراین،برایمناطقآسایبدیادهایکاهدرآنهاا
بیمارستانوجوددارد،بساتههاایامادادیارساال
میشود.همچنین،فرضشادهاساتمنااطقیکاه
بیمارستانندارناد،مجروحاانواودراباانروایاز
پیشتعیینشدهبهمناطقهامجاوارمایفرساتند؛

بنااابراین،نیازهااایمناااطقباادونبیمارسااتاندر
مناطقیجمعشدهاستکهبیمارستاندارند.

مدل ریاضی
دراینبخش،مجموعهها،پارامترها،متغیرهایتصمیم،تابع

هدفومحدودیت
هایمدلتشریحمیشود.

مجموعهها و اندیسها
مجموعههاواندیسهایمورداستفادهدرمدلعبارتانداز:
مجموعهنقاطکاندیداحدابانبارهایمنطقهای(،)i,i' ∈I

I
Jمجموعااهنقاااطتقاضااا(مناااطقآساایبدیااده)(K،)j∈J
مجموعهکاالهایامدادیواضطراریموجوددرزنجیره( k
T،)∈Kافااقبرنامااهریاازی()t∈TوSمجموعااهسااناریوها
(.)s∈S

پارامترهای مورد استفاده در مدل
جدول  .1پارامترهای مورد استفاده در مدل

نمادریاضی توضیحپارامتر
𝒊𝒈

هزینۀراهاندازیانبارi


𝒔𝑷

احتمالرودادسناریویs

𝒌𝒍𝒐𝒗

حجمکاالیk

ظرفیتانبار(iبراساسحجم)
𝒊𝒑𝒂𝒄
ظرفیتانبارمرکزی(براساسحجم)
𝒄𝒑𝒂𝒄
ظرفیتحملونقلیبینانبارمنطقهایiومنطقۀآسیبدیده(jبراساسحجمکاال)تحاتساناریویsدر
𝒕𝒋 𝒊𝒔𝒄𝒁𝑹𝑳
پریودt
ضریبظرفیتحملونقلیقابلاستفادهبینانبارمنطقهایiومنطقۀآسیبدیادهjتحاتساناریویsدر
𝒕𝒋 𝒊𝒔𝒂𝒁𝑹𝑳
پریودt
یبینانبارهایمنطقهایiو'(iبراساسحجمکاال)تحتسناریویsدرپریودt

حملونقل
 𝑳𝑹𝑹𝒄𝒔𝒊 𝒊𝒕′ظرفیت 
بینانبارهایمنطقهایiو'iتحتسناریویsدرپریودt

قابلاستفاده
حملونقلی 
 𝑳𝑹𝑹𝒂𝒔𝒊 𝒊𝒕′ضریبظرفیت 
هزینۀنگهداریکاالیkبراییکدورۀزمانی
𝒌𝒉
باقیمیماند

قابلاستفاده
درانبارمنطقهای i

𝒌 𝒊𝒔𝒍𝒊𝒂𝒗𝒂 ضریبمیزانکاالیkکهتحتسناریویs
𝒕𝒌 𝒋𝒔𝑫

تقاضادرنقطهjبرایبستهامدادیkدردورهtتحتسناریویs

𝒌𝟎𝑪𝑺 موجودیاولیۀانبارمرکزیبرایکاالیkدرفازقبلازبحران
ازانبارهایمنطقهایiو'iتحتسناریویsدرپریودt

𝒌 𝑻𝑹𝑹𝒔𝒊 𝒊𝒕′هزینۀمتغیرارسالیکواحدکاالیk
زیبهانبارمنطقهایiتحتسناریویsدرپریودt

𝒕𝒌 𝒊𝒔𝑹𝑪𝑻 هزینۀمتغیرارسالیکواحدکاالیkازانبارمرک
هزینۀمتغیرارسالیکواحدکاالیkازانبارجهانیبهانبارمرکزیتحتسناریویsدرپریودt
𝒕 𝒌𝒔𝑪𝑮𝑻

توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...
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ادامه جدول  .1پارامترهای مورد استفاده در مدل

نمادریاضی توضیحپارامتر
𝒌 𝒕𝒋 𝒊𝒔𝒁𝑹𝑻
𝒕𝒌 𝒋𝒔𝒚𝒕𝒍𝒂𝒏𝒆𝑷
𝒍

ازانبارمنطقهایiبهنقطۀتقاضایjتحتسناریویsدرپریودt

هزینۀمتغیرارسالیکواحدکاالیk
هزینۀجریمۀهرواحدکمبودکاالیkدرنقطۀتقاضایjمربوطبهپریودtتحتسناریویs

نبارمرکزیوانبارهایمنطقهای

زمانتحویل()lead-timeبینا
مدتزمانیکهبایددر48ساعتابتداییفازپاسختقاضایآنمدتراتأمینکرد
حداککر 
درصدیازموجودیانبارiکهمیتوانآنرادرقالبروابطدوطرفهدردورۀاولبهانبارهایدیگارارساال
کرد
ضریبجریمۀدریافتکاالازوار ازشبکهازدورۀسو بهبعد

Tthresh
𝒊𝜶
𝜷

متغیرهای تصمیم مدل
جدول  .2متغیرهای تصمیم مدل

نمادریاضی
𝒌𝒊𝒆𝒓𝑷𝑺
𝒊𝑫𝑹
𝒕𝒌 𝒊𝒔𝑹𝑪𝑭
𝒌 𝑭𝑹𝑹𝒔𝒊 𝒊𝒕′
𝑳𝑹𝑹𝒕𝒊 𝒊′
𝒕𝒌 𝒊𝒔𝑹𝑺
𝒌 𝒕𝒋 𝒊𝒔𝒁𝑹𝑭
𝒕 𝒌𝒔𝑪𝑮𝑭
𝒕 𝒌𝒔𝑪𝑺
𝒕𝒌 𝒋𝒔𝑼𝑫
𝒕𝒌 𝒋𝒔𝒁𝑺
𝒋 𝒊𝒕𝒁𝑹𝑳

توضیحپارامتر
انبارمنطقهایiقبلازبحران

پیشموجودیکاالیk

متغیرتصمیمصفرویکنشاندهندۀاحدابانباردرنقطۀکاندیدi

ارسالیازانبارمرکزیبهانبارمنطقهایiدردورۀtتحتسناریویs

تعدادکاالیk
بهانبارمنطقهای'iدردورهtتحتسناریویs

منطقهایi

تعدادکاالیkارسالیازانبار
متغیرتصمیمصفرویکنشاندهندۀارتباطدوطرفهبایندوانباارمنطقاهایiو'iدرهار
دوره
درانبارمنطقهایiدرانتهایدورهtتحتسناریویs

موجودیکاالیk
منطقهایiبهمنطقهzدردورهtتحتسناریویs

تعدادکاالیkارسالیازانبار
تعدادکاالیkارسالیازانبارجهانیبهانبارمرکزیدردورهtتحتسناریویs
موجودیکاالیkدرانبارمرکزیدرانتهایدورهtتحتسناریویs
مقدارتقاضایپاسخدادهنشدهازبستۀامدادیkدرنقطۀتقاضااjدرانتهاایدورهtتحات
سناریویs
موجودیامدادیkدرنقطۀتقاضایjدرانتهایدورهtتحتسناریویs
متغیرتصمیمصفرویکنشاندهندۀارتباطبینمنطقهjوانبارمنطقهایiدرهاردورهو
تحتهرسناریو



توابع هدف مدل
بهعلت ماهیتدومرحلهایبودنمدل،توابعهدفبهصاورت

جداگانهدرقالبدومرحلهبیانشدهاست.

تابع هدف مرحله اول

(min f   gi  RDi  E  Q( x, s, w)  )1

دررابطااۀ،1مجمااوعهزینااۀاحاادابانبارهااایمنطقااهای
بهعالوهامیدریاضیرودادسناریوهاکمینهشدهاست.


جودیهاا،هزیناۀ

درتابعهدفمرحلۀاولبرایپیشمو

نگهاااداریدرنظااارگرفتاااهنمااایشاااود.ازآنجاکاااهدر
محاادودیتهااایمربااوطبااهانبارهااایمنطق اهای،مقاادار
پیشموجودیکاالباهمقادارموجاودینگهاداریشادهدر
انتهایپریوداولافقبرنامهریازیمتصالمایشاود،مادل
بهمنظورممانعتازایجادهزینۀنگهداریدرپریاوداولدر
انبارهایمنطقاهای،ازذویارهساازیبایشازنیاازدرفااز
آمادهسازیجلوگیریمایکناد؛بارایمکاال،اگارظرفیات
انبارهااایمنطقااهای1000واحاادباشاادومااانیاازباارای
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پیشموجودیانبارهایمنطقاهایهزیناۀنگهاداریدرنظار
نگیریم،بهنظرمیرسدمدلبرایپاسخگوییهرچهبهتاراز
همۀظرفیتانباراستفادهمیکندودرظااهرهایچهزیناۀ
نگهداریهمنمیپردازد.ولایاگاردردورۀاول100واحاد
تقاضاییکیازمناطقراارسالکند900،واحددرانتهاای
دورۀاولموجودینگهاداریمایکنادکاهایانموجاودی
مشمولهزینۀنگهداریمیشود.درنتیجه،مادلباهمنظاور

جلوگیریازایجادهزینۀنگهاداریدرانتهاایدورۀاول،از
موجودیاجتنابمیکند.


سازیبیشازنیازپیش

ذویره

تابع هدف مرحلة دوم
(E  Q  x.s.    Ps  C1  C2  C3  C4  C5  )2
s

رابطۀ 7بیانگرهزینههایمربوطباهتقاضااهایارضانشاده
است

محدودیتهای مدل
محدودیتهایمدلرامیتوانبهروشهایزیردستهبندی
کرد.
محدودیتهایمرحلۀاول:

.1
()8

. volk  capi . RDi

iI

T


C1    hk . SRis kt  FRRis itk . TRR is itk 
t 1 i  k
i i k


()3
اینجزءازتابعهدفمرباوطباههزیناههاایتاأمینو
نگهداریکاالبرایانبارهایمنطقهایاست.

T

C2    hk . SCks t  FCRis kt . TCRiskt
t 1  k
i
k


()4


 FGCks t . TGCks t 
k


اینجزءازتابعهدفمربوطباههزیناههاایارساالو
نگهداریکاالبرایانبارمرکزیاست.

محدودیت8تضمینکنندۀعد تخصیصکاالباهانباار
منطقهایاحدابنشدهورعایتظرفیتهرانبارباهازایهار
کاال(براساسحجم)است.
هایمربوطبهانبارهایمنطقهای:


محدودیت
.2
SRis kt  availis  SPrei k  FRRisi tk
ii

; iI . kK .sS . t 1

()5

k

t 1 i

j

رابطۀ5بیانگرهزینههاایمرباوطباهارساالکاالهاای
امدادیبهنقاطتقاضاست.
T

()6

C4  SZ sj kt . hk
k

j

t 1

رابطۀ6بیانگرهزینههایمربوطبهکاالهاایباقیماناده
درهرمنطقهدرانتهایهردورهاست.
T

()7

C5  DU sj kt . Penalty sj kt
k

j

t 1

 FRR

st
i i k

ii

st
ijk

FRZ
j



()9
برایدورۀاول،محادودیتتعاادلباهصاورترابطاۀ9
نوشتهمیشودکهموجودیاولیۀانبارهایمنطقهای،همان
پیشموجودیذویرهشدهدرفازقبالازبحاراناساتکاه
فقطبخشیازآندردسترساستومقداریازآنبهدلیل
وساراتناشیاززلزلهازدسترسوار شدهاست.
SRis kt  SRis kt 1  FRRisi tk  FRZis jt k
i  i

j

FRRis itk ; iI . kK .sS . 1t l

()10



ii

برایدورههایقبلاززمانتحویالمحادودیتتعاادل
بهصورترابطۀ10نوشاتهمایشاودکاهدرآنهایچناوع
ورودیازانبارمرکزیوجودندارد.
SRis kt  SRis kt 1  FCRis kt l  FRRisi tk  FRZis jt k

T

C3  FRZis jt k . TRZis jt k

ik

k



رابطۀ2تاابعهادفمرحلاۀدو اساتکاهباهمنظاور
کمینهکردنهزینههایزنجیرهنوشتهشادهاساتوشاامل
اجزایزیرمیشود.


SPre

j


()11

ii

 FRRis itk ; iI . kK . sS . tl 1,,T 
ii


طبقمحدودیت،11موجاودیانتهاایدورۀtدرانباار
منطقااهایiبراباارباااموجااودیانتهااایدورۀt-1بااهعااالوه
موجودیارسالشدهازانبارمرکزیازدورۀt-2وموجاودی
پشتیبانارساالیازانبارهاایمنطقاهایدیگاردردورۀt-1
استکهبخشیازآنباهنقااطتقاضااارساالمایشاوندو
بخشیازآننیاز باهعناوانموجاودیپشاتیبانباهدیگار

توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

انبارهایمنطقاهایارساالمایشاوند.درایانمحادودیت،
عبارتمقدارکاالیدریافتیازانبارمرکزینیزاضافهشاده
است.
 i  availis  SPrei k

FRR

st
i i k

 ii

()12
 ; iI . kK . sS . t  1
طبقمحادودیت،12انبارهاایمنطقاهایدردورۀاول
مجازندفقطαدرصدازموجاودیدردساترسواودرادر
قالبروابطدوطرفهبهانبارهایمنطقهایدیگرارسالکنند.

اینمحدودیتموجبمیشودمدلدردورۀاولسعیکناد
بااهآساایبدیاادگانهاارمنطقااهازطریااقانبااارمنطقااهای
تخصاایصیافتااهامدادرسااانیکناادوپااسازدورۀدو بااه
انبارهایمنطقهایدیگرکمککند.

 volk  LRRais i  LRRcis i

FRR

st
i i k

k



()13
 ; i.iI . tT . sS
محدودیت13بیانگرظرفیتمسایرهایارتبااطیباین
بارهایمنطقهایاست.

ان

همۀانبارهابااهماۀمنااطقآسایبدیاده،درعمالشابکۀ
حملونقلیتواناییپشتیبانیاینحجمازحمالونقالباین
همۀانبارهاونقاطآسیبدیدهراناداردودربروایماوارد
امکانحملونقلوارسالکاالبینبعضیانبارهااومنااطق
آسیبدیدهوجودندارد.ولیوقتیهرنقطۀآسیبدیادهباه
یکانبارمتصلشودوانبارهادرقالبروابطدوطرفهبههم
کمککنناد،حمالونقالهااباهصاورتمنطقاهایصاورت
میگیاردودریاکشابکهحمالونقال،کاهبخشایازآن
پذیرمیشود.

تخریبشدهاست،ا 
مکان
محدودیتهایمربوطبهانبارمرکزی:

.3
()18

()15

 M big .LRRit i ; i I . tT . sS

st
i i k

k

محدودیت15نیزتضمینجریانکاالدرقالابارتبااط
دوطرفهبهشرطوجودارتباطبیندوانباراست.
()16

LRRit i  LRRiti  1 ; i . iI . tT

بیانمیکنداگردریکدورهموجودیاز

محدودیت16
انبار iبه' iارساالشاود،دیگاردرهمااندورهنمایتاوان
موجودیازانبار'iبهiارسالکرد.
()17

𝑇∈𝑡∀ 2 × 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑡 𝑖 ′ ≤ 𝑅𝐷𝑖 + 𝑅𝐷𝑖 ′ ; ∀𝑖 .𝑖 ′ ∈𝐼 .

محدودیت17تضمینکننادۀارتبااطدوطرفاهبایندو
انباراحدابشدهاست.

حسنوجاودرواباطدوطرفاهدرایاناساتکاهمادل
تصمیممیگیردموجودیدرانبارراذویرهکندومتحمال
هزینۀنگهاداریشاود،ولایباایاکحمالونقالساریعو
درونشهریازیکانبارباهانبااردیگارامدادرساانیکناد.
درصورتدرنظرنگرفتنروابطدوطرفهوبازگذاشتنارتبااط

i

SCks t  SCks t 1  FGCks t 1  FCRis kt

st
ik

FRR

; kK . sS . t  1

SCks t  SC 0k  FCRis kt

محدودیت18تعاادلجریاانکااالرادرانباارمرکازی
باارایدورۀاولنشااانماایدهاادوهمااانطورکااهمشاااهده
میشاوددردورۀاولازانباارجهاانیورودیکااالناداریم.
موجودیاولیۀانبارمرکزی( ،)SCks 0باپارامترSC0نماایش
دادهشدهاست.

SR

. volk  capi ; iI . tT . sS
()14
 k
محاادودیت14تضاامینکنناادۀعااد تجاااوزموجااودی
کاالییدرونانبارهایمنطقهای(براساسحجم)ازظرفیات

آنها،درهردورۀزمانیاست.
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i

()19

; kK . sS . t2.3.



محدودیت19نشانمیدهدموجودیانتهایدورۀtدر
انبارمرکزیبرابراستباموجودیباقیماندهازانتهاایدورۀ

،بهعالوۀکاالهایواردشادهازانباارجهاانیباهآن،کاه
 t-1
بخشیازاینموجودیهانیزبهانبارهایمنطقاهایارساال
میشوند.

()20

. volk  capc ; sS . tT

SC

st
k

k

محاادودیت20تضاامینکنناادۀرعایااتظرفیااتانبااار
مرکزیاست.
()21

FCR

 M big . RDi ; i I . sS .tT

st
ik

k

محدودیت21تضمینکنندۀعاد ارساالکااالازانباار
یسنشدهاست.
مرکزیبهانبارهایتأس 
محدودیتهایمربوطبهنقاطتقاضا:

.4
 D sj kt  DU sj kt

st
ijk

FRZ

SZ sj kt 

i

()22

;  jJ . kK .sS . t  1



محدودیت 22تضمینکنندۀتعادلدرنقاطتقاضابرای
دورۀاولاست.
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SZ sj kt  SZ sj kt 1  FRZis jt k  D sj kt  DU sj kt 1
i

()23

;  jJ . kK . sS .t2.3.

st
jk

 DU



محدودیت23بیانمیکندکهتقاضاهایدورۀtدریک
بیمارستان،بهعالوهتقاضاهایپاسخدادهنشادهازدورۀ،t-1
یاتوسطانبارهایمنطقهایپاسخدادهمیشوندیابهعناوان
تقاضااایپاسااخدادهنشاادۀدورۀ،tبااهدورۀبعاادمنتقاال
میشوند.

()24

DU sj kT  0

;  jJ .sS . kK

بهعلاتحسااسباودنماهیاتبحارانوهزیناۀبااالی

تقاضاهایازدسترفته،محدودیت24درنظارگرفتاهشاده
استکهتضمینمیکنددرپایاانافاقبرناماهریازیهایچ
تقاضایپاسخدادهنشدهایوجودنداشتهباشد.دراینمدل،
تالشمیشودنیازهرروزهمانروزتحویلدادهشاود،اماا
براینیازهایروزهایبعادنیازدرانباارموجاودیذویاره
میشود.

()25
 M big . LRZit j ; iI .  jJ .sS . tT

st
ijk

FRZ
k

تضاامینکنناادۀارسااالکاااالازانبارهااای

محاادودیت25
منطقهایبهنقاطتقاضایتحتپوششهمانانباراست.

 volk  LRZais i  LRZcis i

st
ijk

FRZ
k

; i.iI .sS . tT

()26



محدودیت26بیانکنندۀمحدودیتظرفیتمسایرهای
ایومناطقآسیبدیدهاست.


اطیبینانبارهایمنطقه
ارتب
()27

;  jJ . tT

1

t
ij

LRZ
i

محدودیت27تضمینمیکندهرنقطۀتقاضافقاطباه
یکانبارمنطقهایتخصیصدادهشود.

()28

 M big  RDi ; iI

t
ij

()TdesignedرادرطولTthreshاولیهپسازبحرانباهمنااطق
یهااازانباار
آسیبدیدهرساند.درمحدودیت،29کلورود 
جهانیبهانباارمرکازیدرTthreshسااعتپاسازبحاران 
پاایشموجااودیانبااارمرکاازی پاایشموجااودیانبارهااای
منطقهایبایدبزرطتریاامسااویباشادبااکالتقاضاادر
Tdesignedپریود.

مطالعة موردی
اطالعاااتارائااهشاادهدرایاانقساامتازگاازارشنهااایی
ریزپهنهبندیلرزهایتهرانبزرطاستخرا شدهاسات].[1
مطالعۀریزپهنهبندیلارزهایتهارانبازرطبناابروواسات
دولتجمهوریاسالمیایرانازطریاقهمکااریباادولات
ژاپنانجا گرفت.
اهدافمطالعهشاملمواردزیراست:
.1تهیۀنقشههایریزپهنهبندیلرزهایباهعناوانابازار
پایااهایباارایتهیااۀطاارحپیشااگیریازبحاارانشااهریو
منطقهایدرگسترۀتهرانبزرط؛

.2ارائااۀپاایشبیناایهاااییازوساااراتجااانیومااالی
درصورتوقوعزلزله؛
.3ارائۀتوصیههاییبارایکااهشاثاربحارانناشایاز
زلزله.
بایدبرنامۀپیشگیریازبالیایناشیاززلزلاهدرساطح
یبهایاحتمالیناشیاز
منطقهایوشهریتهیهشودتاآس 
رویدادزلزلهراکاهشدهد.بهرهگیریازسناریوسازیزلزله
بااهمنظااوربرنامااهریاازیواکاانشاضااطراریوبرنامااهریاازی
پیشگیریازاثربحرانناشیاززلزله،براییکشهربسایار
مفیداست.درنتیجه،بایدزلزلههااییرادرنظارگرفاتکاه
میکنند.
بیشترینوسارترابهتهرانوارد 

LRZ
t

j

محدودیت28تضمینمیکندفقطانبارهایمنطقاهای
طقآسیبدیدهامدادرسانیکنند.

احدابشدهبهمنا

 .5محدودیتقانونامدادرسانیمواقعبحران:
 SC 0k  availis  SPrei k 

()29

Tthresh

 FGC

st
k

t 1

i

; sS . kK

Tdesigned

st
jk
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j

t 1

ماادتزمااانمعیناای

درماادیریتبحااران،بایاادنیاااز

شکل  .3پراکندگی نقاط بالقوة احداث انبار منطقهای

توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

سناریوهای پیشنهادی زلزلة تهرران برزرو و
احتمال وقوع هریک از آنها
طبقاطالعاتارائهشدهدرجایکا،چهاارمادلبارایزلزلاه
درنظرگرفتهشدهاست؛مدلگسلری،مدلگسلشامال
تهران،مدلگسلمشاءومدلشناور.
دراینپژوهش،براساساینچهارمدلوتقسیمبنادی
ساعاتمختل شبانهروز 8،سناریوتعریا شادهاسات.از
آنجاکااهاطالعاااتوساااراتارائااهشاادهدرگاازارشجایکااا
براساسشبوروزاستودرپژوهشمتوزابینساکیدر
سال [10]2010نیز باهتقسایمبنادی سااعاتشابانهروز
ب اهمنظااورسناریوسااازیاشااارهشاادهاساات،ساااعاتیااک
یمبندیکرد:
یتوانبهصورتزیرتقس 
شبانهروزرام 

.1ساعاتاستراحتمرد کهبهطورمیانگین8سااعت
یشود.
درنظرگرفتهم 
یشود.
.2ساعاتعادیکهشامل16ساعتباقیماندهم 
تقسیمبندییادشدهازایننظراهمیتداردکهسارعت
واکنشمرد بهمنظاورانجاا دادناقاداماتایمنایهنگاا 
ووابیااستراحتدروانهکاهشمییابد.درنتیجه،تعاداد
تلفاتومجروحاندرزلزلههایهنگا شاببیشاتراسات.
یتواناحتمالفعالیتهرگسلراباتوجهباه
برایناساس،م 
طولآنتعری کرد.جدول 3بیانگر احتماالفعالیات هار
گسلوسناریویآندرصورتوقوعزلزلهاست.
جدول  .3احتمال فعالیت هر گسل و سناریوی آن درصورت وقوع
زلزله

گسلمدل شناور

گسل
ری

گسلشمال
تهران

گسل
مشاء

3/12

6/25

28/12

62/5

احتمال
وقوع

برآورد جراحات و تلفات انسانی و خسارات مالی
براساسدادههایتاریخی،تعدادتلفااتدرروزیاکچهاار 
( 25درصد) هماننسبتدرشباست.ایننتایجبراسااس
تجربۀوساراتزلزلههایگذشتهدرایارانباهدساتآماده
است.دراینپژوهش،تلفاتانساانیدرزلزلاههاایروزباا
استفادهازهمینرابطهازدادههایتلفاتانسانیشبهنگا 
برآوردشدهاست.بنابراین،تعادادتلفااتباهتفکیاکروزو
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شببهدست آمد.چهارگسلبهطورجداگانهبارایشابو

روزبههشتنوعسناریوی زلزلهمنجرمیشود.باتوجهباه
نظروبرگاناینحوزه،دراینپژوهشفرضشدهاستباه
میزانیکساو تعادادتلفااتدرهارمنطقاهوتحاتهار
سناریو،مجروحوجودداردکهدرهارمنطقاهوتحاتهار
سناریوفقط بخشی ازآنهابرای درمان باید بهبیمارساتان
منتقلشوندوباقیآنهابهصورتسرپاییودرمحلمداوا
میشوند.هرمنطقهتحتهرسناریوبایاکمقیااسوطار
(عددوطراز30سنجیدهمیشود)مشخصمیشاود.ایان
مقیاسوطربهعواملمتعددینظیرتراکمسااوتمانهااو
نوعساوتآنهابستگیدارد.بااتبادیلایانشااوصباه
درصدوطرهرمنطقه(درصدعددوطراز)30وضربآن
درتعدادمجروحان،تعدادآسیبدیدگاننیازمندبهمداوادر
یشود.
بیمارستانمشخصم 

محاسبة میزان تقاضای اقالم امدادی
چهارنوعقلمامدادیآب،غذا،چادروبستۀامادادیبارای
تحویلبهمرد درنظرگرفتهشدهاستکهاقال آب،غذاو
چادربهافارادبایسارپناهوبساتۀامادادیباهمجروحاان
بهبیمارستانتخصیصمییابند.مقدارموردنیاز

منتقلشده

هرکاالبرایمناطقمختل بهاینصاورتمحاسابهشاده
استکهفقطیکچادروفقطیکباربههارواانواده–کاه

منزلشورابشدهاست-تحویلدادهمایشاود؛بناابراین،
فرضمیشودتحتهارساناریوباهتعادادسااوتمانهاای

ورابشدهدرهرمنطقهوفقطدرپریوداولبهچاادرنیااز
است.برمبناایاصاولمادیریتبحاران،بایادنیاازمارد 
آسیبدیدهوبیسرپناهدر72ساعتاولبعادازبحارانرا
طی48ساعتبرطرفکرد.بافرضاینکهبهطاورمتوساط
یتوانبااضارب
درهرساوتمانسهنفرزندگیمیکنند،م 
عددسهدرتعدادساوتمانهایوارابشاده،تعادادمارد 
آسیبدیدۀنیازمندبهاقاال امادادیراتحاتهارساناریو
تخمینزد.بهطورمتوسط،درهرروزیکساهمیۀآبودو
وعدۀ غذایی برایافرادبیسرپناهویکبستۀامدادیبارای
مجروحاندرنظرگرفتهشدهاست.دراینمطالعاۀماوردی
مجموعااهنقاااطتقاضاااشاااملمناااطق22گان اۀتهاارانو
منطقهایشامل14انباراست

مجموعهنقاطبالقوۀانبارهای
مشاهدهمیشود.

آنهادرشکل3
کهپراکندگی 
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نتایج حل مدل

تجزیه و تحلیل حساسیت

درایاانقساامت،نتااایجمحاسااباتیحاصاالازحاالماادل
پیشنهادیبامطالعۀموردارائهشده مطرحمایشاود.مادل
پیشنهادیبانر افزارگمز24/1/2کدنویسیشدهوبارایانۀ
دارایحافظۀموقت32گیگابایتوقدرتپردازندۀمرکازی
ای)وتحتسیستمعاملوینادوز

3/2گیگاهرتز(12هسته
درمدتزمان30دقیقهاجراشدهاست.

،7نسخۀ64بیتی،

دراینقسمت،حساسیتمدلبهپارامترهایینظیرهزیناۀ
حملونقلدرفازبعدازبحران،هزینۀکمبود،هزینۀاحداب
انبارهاومقدارپیشموجودیانبارمرکزیبررسیمیشاود.
تحلیلحساسیتبا 5ضاریبباهشارحجادول5صاورت
گرفت.برایتحلیلحساسیتتقاضانیزازضرایب1،0/5و
1/2استفادهشدهاست.

مقدار متغیرهای تصمیم مرحله اول

درنظرگرفتن روابط دوطرفه

پسازاجرایمدل،متغیرهایتصمیممرحلۀاولباهشارح
بهدستآمدند.
جدول 4
همانطورکهمشاهدهمایشاود،نقااط،12،7،6،4،1
13و14برایاحدابانبارهایمنطقهایانتخابشادهاناد.
مقادیرپیشموجودیهرانبارنیزدرجدول4آمادهاسات.
یمهااایمرحلااۀدو در
همچنااین،مقااادیربرواایازتصاام 
جدولهای10و11درانتهایپژوهشوجوددارد.


بهمنظورتحلیلدرنظرگرفتنروابطدوطرفهباینانبارهاای
منطقهای،مدلبرایحالتی کهاین روابطوجودندارد ،اجرا

شدهاستکهنتایجآندرجدول6مشااهدهمایشاود.باا
حذفامکانارتباطدوطرفهبینانبارهایمنطقاهایانتظاار
میرودضمنافزایشکلهزیناۀمادل،انبارهاایبیشاتری
منظورپاسخدهیبهنیازهایمناطقاحدابشود.


به

جدول  .4مقدار متغیرهای تصمیم مرحلة اول

انباراحداثی

پیش
موجودیچادر

پیش
موجودیآب

پیش
موجودیغذا

پیش
موجودیبستۀامدادی

1
4
6
7
12
13
14

11724
45887
32592
17743
50038
5310

475552
850210
894748
1733211
374822
702689
89124

191400
443535
835773
714603
282126
733475
233145

514
1227
398
1321
-



جدول  .5ضرایب بهکاررفته برای تحلیل حساسیت

ردی 

1

2

3

4

5

ضرایبتحلیلحساسیت

1

 1 /2

 1 /4

2

3



جدول  .6تأثیر درنظرگرفتن رابطة دوطرفه بین انبارهای منطقهای

نوعارتباط

تابعهدف(تومان)

باارتباطدوطرفه

117.402.900.000

بدونارتباطدوطرفه

123.519.700.000

اوتالفهزینه

6.116.800.000






تعدادانبارهایاحدابشده

7
11

احدابشده

انبارهای
14،13،12،7،6،4،1

،13،12،11،10،8،7،6،4،3،2
14


توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

طبقجدول،6درنظرنگارفتنرواباطدوطرفاهموجاب
افااازایش6میلیااااردیدرهزیناااهمااایشاااود؛بناااابراین،
درنظرگرفتنروابطدوطرفاهباینانبارهاایمنطقاهای،باه
صرفهجوییچشمگیریدرهزیناههاایامدادرساانیمنجار
میشود.
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میااازانتقاضاااا،تعااادادانبارهاااایمنطقا اهایومیااازان
هاافزایشمییابد.


موجودیآن

پیش

پارامتر پیشموجودی انبار مرکزی
دراینقسمت،تاأثیرمقادارپاارامترپایشموجاودیانباار
شدهومیزانپیشموجودی


مرکزیبرتعدادانبارهایاحداب
آنهابررسایمایشاود.انتظاارمایرودبااکااهشمقادار
پاایشموجااودیانبااارمرکاازی،تعاادادانبارهااایمنطقااهای
احدابشدهومیزانپیشموجودیدرونآنهاافزایشیاباد
وبالعکسباافزایشمقادارپایشموجاودیانباارمرکازی،
تعدادانبارهایمنطقهایاحدابشدهومیزانپیشموجودی
آنهاکاهشیابد.


میزان تقاضا
دراینبخش،تأثیرافزایشمیازانتقاضاارویتعادادانباار
احدابشادهومقادارپایشموجاودیکااالییدرونآنهاا
بررسیمیشود.برایتقاضاضرایب1/4،1و2برایتحلیل
حساسیتدرنظرگرفتهشدهاست.
همانطورکهدرجدول7مشاهدهمیشاود،بااافازایش


جدول  .7رابطه تغییرات تقاضا و تعداد انبارهای احداثشده

ضریبتحلیلحساسیت

1

 1 /4

2

احدابشده

تعدادانبار

7

11

13

چادر

163.296

163.296

163.296

پیش

آب

5.120.358

7.098.876

9.602.548

موجودی

غذا

3.434.058

3.958.925

5.037.101

بستۀامدادی

3.462

3.662

3.371

8.721.176

11.224.761

14.806.317

کلپیشموجودی



جدول  .8رابطة تغییرات پیشموجودی انبار مرکزی و تعداد انبارهای احداثشده

ضریبتحلیلحساسیت

 0 /5

1

 1 /2

احدابشده

تعدادانبار

13

7

5

چادر

163.296

163.296

163.296

پیش

آب

5.296.105

5.120.358

4.363.593

موجودی

غذا

3.484.095

3.434.058

3.104.067

بستۀامدادی

3.543

3.462

3.672

8.947.041

8.721.176

7.634.629

کلپیشموجودی
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طبقجدول،8مقدارپایشموجاودیانباارمرکازیباا
تعدادوپیشموجودیانبارهاایمنطقاهایرابطاۀمعکاوس

دارد.تعبیرمدیریتیایانتحلیالحساسایتآناساتکاه
سرمایهگذاریوتجهیزانبارهایواار ازمحادودۀمنطقاۀ
بحرانتأثیریبرکاهشموجودیانبارهایمنطقاهایدرون
مناطقآسیبدیدهنداردوتمرکزدستگاههایاجرایایبایاد
قآسیبدیدهباشد.

برپایدارسازیانبارهایدرونمناط

ارزش پاسخ تصادفی
متوسطارزشاطالعاتکاملکهمبیناهمیتپرداوتنباه
عد قطعیتاطالعاتاست،کوچاکباودن17EVPIنشاان
میدهدبهدستآوردناطالعااتبیشاتروکامالتاردرباارۀ
آیندهتأثیرشایانتوجهیندارد.بزرطبودناینمقدارشااید
دلیلیبرایاینحقیقاتباشادکاهنادیادهگارفتناهمیات
تکمیلاطالعاتباهزینۀزیادیهمراهاست.بهعبارتدیگر،
EVPIنشانمیدهدتاچهحدمیتوانبرایبهدستآوردن
اطالعاتکاملهزینهکرد.شاوصمؤثردیگر،ارزشپاساخ
تصادفیاست.اینشاوصنشانمایدهادبااباهکاارگیری
جواببرنامهریزیتصادفیبهجایجواببرنامهریزیقطعی
متناظر،مانندمقدارمتوسط،چهمقدارمیتوانصرفهجویی
کرد.بهتعبیرمدیریتی18VSS،مبینهزینۀنادیدهگارفتن
عد قطعیتدرتصامیمگیاریاسات.کوچاکباودنارزش
پاسختصادفینشانمیدهدکهجوابروشمقدارمتوسط،
تقریبمناسبیازجوابواقعیمسئلهاسات،اماابااالبودن
مقدارشاوصارزشپاساختصاادفینشااندهنادۀاهمیات
باالیدرنظرگرفتنعد قطعیتدرمسئلهاست.مقادیراین
شاوصهابرایمدلارائهشدهدرپژوهشحاضارباهشارح
جدول9است.

جدول  .9مقادیر شاخصهای  VSSو EVPI
EEV19



*

شاوص
مقدار 60.461.900 44.225.340 165.395.400
EVPI

VSS

*مقادیربراساسهزارریالاست.

نتیجهگیری
فاجعهیابحرانبهمجموعهحوادثیگفتهمایشاودکاهباه
مختلشدنارتباطاتزیستمحیطیبشربامحیطاطارافش


منجرمیشود.بحران ممکناسات طبیعای (زلزلاه،سایل،
توفان)یاانسانی(حملۀتروریستی،نشاتماوادشایمیایی)
پاایشبیناایناپااذیربودن

یبااودنو
باشااد.ماهیااتتصااادف 
بحرانهایطبیعیایجابمیکنادکاهطارحهاایبحرانای
جامعیبهمنظورکاهشوتسکینوطرهاونتاایجناشایاز
بحرانارائهشود.درراستاینیلبهایناهداف،پشتیبانیو
امدادرسانیحوزهایاستکهبهبوددرآننتایجاثربخشیرا
بهدنبالدارد.پسازبررسیادبیاتموجوددرمنابعبعاداز
سال،2000مواردیازقبیلعاد درنظرگارفتندورههاای
زمانی مختل درفازپاسخ،عد درنظرگرفتنامکانوجاود
ارتباطدوطرفهدرونالیههای مختل زنجیرۀ تأمین ونبود
مطالعۀ موردی دقیق روی تهاران،شاکافهاای موجاوددر
ادبیاتشناساییشدهاست.درنتیجه،مهمترینهادفایان
پژوهش،ارائۀمادلیباهمنظاورافازایشکااراییوعملکارد
پاسخدهیبحرانبودهاست.
سیستم 
در اینپژوهش،یکمدلتصادفیدومرحلهایطراحای
زنجیرۀ تأمینیکپارچهبهمنظورتوزیع اقاال امادادی باین
مناطقآسیبدیدهارائهشادهاسات.فعالیاتهاایزنجیارۀ
تأمینامدادازلحااظزماانیباهدوفاازقبالازبحارانیاا
آمادهسازیوفازبعدازبحرانیاپاسختقسایمبنادیشاده
است.درفازآمادهسازی،یکزنجیرۀتأمینامداددوسطحی
شاملانبارمرکزیونقاطبالقوۀانبارهایمنطقاهایوجاود
داشتکهدرآنمکانبهینهبرایاحدابانبارهایمنطقهاز
بیننقاطبالقوهوتصمیماتبهیناۀمیازانپایشموجاودی
ذویرهشدهدرهرانبارمشخصشد.درنظرگرفتنانبارهاای
منطقهای درشبکۀ توزیاع اقاال امادادیموجاب افازایش
بهعباارت
سرعتواثربخشیفعالیتهایفازبعدازبحرانو 
دیگرافزایشقابلیتپاسخدهیسیستممدیریتبحرانشد.
بهمنظور گردآوری اطالعاتمطالعۀموردی،بهگازارش
نهاییریزپهنهبندیتهرانبازرطتهیاهشادهتوساطگاروه
جایکااادرسااال1381مراجعااهشاادوپااسازبررساایو
بهروزرسانی اطالعاتآنبااطالعاتجمعیتی ساال ،1392
مستندترین برآوردوساراتزلزلۀ احتمالی تهرانباهدسات
یمبنادیزماان
آمد.طبقاطالعاتمطالعۀماوردیبااتقسا 
شبانهروزبهدوبخشکاریوغیرکاری،کهباازۀکااریآن
شامل16ساعتوبازۀغیرکاریآنشامل8ساعتاسات،
درمجموع،هشتسناریویزلزلهطراحیشد.چهاارکااالی

توسعۀیکمدلتصادفیبرایایجادیکشبکۀامدادرسانیپسازبالیایطبیعی...

چادر،آب،غاذاوبساتۀامادادیباهعناواناقاال امادادی
یبدیدهدرنظرگرفتهشدند.
بهمنظورارسالبهمناطقآس 

درنهایت،مدلارائهشادهباادادههاایواقعایوساارات
زلزلۀتهرانبزرطحالشادوپاسازانجاا دادنتحلیال،
کارایی مادلدرشارایط مختلا بررسایشاد.درتحلیال
صورتگرفته،باحذفامکانارتباطدوطرفهباین

حساسیت
انبارهای منطقهای ،ضمنافزایش کلهزیناۀ مادل،تعاداد
انبارهایبیشتریبرایپاسخدهیبهنیازهایمناطقاحداب
شد.درنتیجه،درنظرگرفتنرواباطدوطرفاهباینانبارهاای
منطقااهای،بااهصاارفهجااوییچشاامگیریدرهزینااههااای
امدادرسانیمنجرشد.باافازایشمیازانتقاضاانیازتعاداد
انبارهایمنطقهایومیزانپیشموجودیآنهاافزایشپیدا
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کرد.درنهایتنیزشاوصهایارزشانتظاریپاسختصادفی
وارزشانتظاری اطالعاتکاملکاهنشااندهنادۀ اهمیات
پرداوتنبهعد قطعیتاطالعاتاست،محاسبهشد.
همچنین،باتوجهبهمرورادبیاتومدلارائاهشادهدر
اینپژوهشمیتوانمواردزیررادرپژوهشهایآتیدرنظر
گرفت:
 ترکیبکردنبرنامهریزیتخلیاۀافارادمجاروحاز
مناطقآسیبدیده،

 برنامهریازیانتقاالوپنااهدادنباهافارادآوارهو
بیسرپناه.



جدول  .10میزان کاالی انتقالی از انبار جهانی به انبار مرکز تحت همة سناریوها در دورة اول

سناریو

چادر

آب

غذا

بستهامدادی

1
2
3
4
5
6
7
8

270171
270171
74745
74745
260840
260820

1029260
896327
1316786
1230911

7854267
7709334
4314334
4284757
7732347
7470126

53726
-

جدول  .11کاالی انتقالی از انبار مرکزی به انبارهای منطقهای در همة دورهها و تحت هر سناریو
انبار

1

4

6

سناریو

1

2

3

4

5

6

7

8

چادر

13032

13032

27580

27580

-

-

41242

41242

آب

-

-

-

-

-

-

-

-

غذا

146827

146526

487844

482698

-

-

403983

349484

بسته

2510

1607

17027

9308

773

516

11436

6669

چادر
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-
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-

-
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