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  چکیده
 يفازها ،رساله نیدر ا. باشد یم ایبال تیریدر بحث مد یاصل يها تیاز فعال یکی ایامداد بال کیلجست
تحت شـرایط  چندهدفه  ریاضی يزیر برنامههاي  مدلبه کمک  ایبال تیریو پاسخ از چرخه مد یآمادگ
فـاز  ( در گام اول: دنباش یمورد استفاده شامل دو گام م هايکردیرو. شده است يساز مدلیت قطع عدم

 گانکننـد  تـامین و  يساز رهیجهت ذخ يامداد يکاال يموجود زانیامداد، م عی، مکان مراکز توز)آمادگی
مناسـب در زمـان بحـران،     گانکننـد  تامین، در رابطه با )فاز پاسخ( در گام بعد .دنشو یم نییمناسب تع

 دهیـ د بیآسـ نقـاط  مراکز بـه  این امداد و از  عیبه مراکز توزتامین از نقاط  يامداد يحمل کاالها زانیم
  .شود یم يریگ میتصم
 يهـا  نـه یمجمـوع هز  يسـاز  نهیکم -1: کنند دنبال میدر این تحقیق، اهداف زیر را ارائه شده  هاي مدل

 يهـا  نـه یمجموع هز يساز نهیکمو  )و حمل و نقل اکتساب ،يانداز راه يها نهیشامل هز(قبل از بحران 
و کمبـود کاالهـاي    ينگهـدار  در طـول شـبکه،  حمل و نقل  ،اکتساب يها نهیشامل هز( از بحران بعد

کمبـود   نیشتریب سازي نهیکم قیاز طر) دهید بیآسنقاط ( يمشتر يتمندیرضا سازي نهیشیب -2 )امدادي
 لیـ ذ يها تیقطع شامل عدم ها مدل. سازي حداکثر پوشش بیشینه -3 .قرار گرفته ریتاث تتح مناطقدر 

در و تـامین  در  د،یـ که تقاضا ممکن است بوجود آ ییها مکانو  تقاضامیزان در  تیقطع عدم: دنباش یم
    .يا نهیهز يپارامترها

در نظـر  بحـران   در اثـر  )نینقاط تام ایع امداد یمراکز توزنظیر (خرابی تسهیالت احتمال عالوه براین، 
 . از بین بروند ي موجودکاالهایا همه  یبخش حالت ممکن است گرفته شده که در این

سـازي   ریزي سازشی، محدودیت اپسیلون و بهینه ی نظیر برنامههای هاي پیشنهادي، روش براي حل مدل
 اتمطالعهاي عددي و  مثالارائه شده،  هاي مدل ییاثبات کارا يبرا. اند شدهتوسعه داده اجتماع ذرات 

جهـت   دنـ توان یم ،ارائه شده هاي مدل دنده ینشان م ها افتهی. ه استدارائه شاز کالنشهر تهران  يمورد
قطعیـت   تحـت شـرایط عـدم   بحران  طیمنابع در شرا صیامداد و تخصتوزیع مکان مراکز  يریگ میتصم

  .دنبکار گرفته شو
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  مقدمه -1

هاي مختلفی از جهان را گرفتار  زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی قسمت نظیرهر ساله بالیاي طبیعی 
از آنجا که . ها همراه است نااغلب با صدمه به جان و مال انس یعیحوادث طباین وقوع . دنکن می

 اتیعمل يشده برا جادیا يحجم تقاضا لذا ،باشد می عیحوادث اغلب وس نیو ابعاد وقوع اشدت 
تامین شهر را  يازهاین يعاد طیاست و مراکز امدادرسانی که در شرا ادیز اریبس زیامداد و نجات ن

. ستندین یکاف طیشرا نیشده در زمان مناسب، در ا جادیا يبه تقاضا ییگو پاسخ ياغلب برا ،کنند یم
و انتقال مجروحان  یپزشک هیاول يها ارائه کمک ارسال کاالهاي ضروري و ،دگانید بیبه آس یدگیرس

 يادیز تیحوادث اهم نیاز ا یناش يها تیبه مراکز امداد در زمان مناسب، در کاهش تلفات و معلول
  . دارد

سوانح  کشور در برابر حوادث وهاي اخیر کاهش اثرات بالیاي طبیعی در شهرهاي  سالطی 
ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از بالیاي طبیعی در  .گرفته است قرارجدي مترقبه مورد توجه غیر

اي در زمینه مدیریت  کاربردي گستردههاي  شهرهاي گوناگون جهان سبب شده است پژوهش
. گیرد انجام به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن، جهتبحران  ، به هنگام مقابله باامداد لجستیک

بالیاي  شرایط وقوعدر لجستیک امداد هاي کاربردي در امور مربوط به  آشکار است که پژوهش
ترین  کارآترین و با صرفه ها و ها و یافتن بهترین سیاست طبیعی سبب افزایش ابتکارات در طراحی

اي مقابله با ه افزایش کارایی روشلذا  .ها با در نظر گرفتن شرایط کشور خواهد شد ها و فناوري روش
  .یابد میضرورت لجستیک امداد بالیاي طبیعی و 
 ،1از پیشیابی  هاي مهم لجستیکی جهت بهبود عملکرد و کاهش زمان تاخیر، مکان یکی از استراتژي

 4پذیر مناطق آسیباین در نزدیکی  3موجودي کنترل و مدیریتو  RDC(2(امدادتوزیع ایجاد مراکز 
 نیجاد شده در ایا يمناسب از شبکه، که بتوانند تقاضا يها محلدر  هاRDCوجود  لذا. باشد می
 تیحائز اهم اریامداد و نجات، بس اتیپوشش دهند، درانجام موفق عمل یرا به صورت مناسب طیشرا

                                                        
1. Pre-positioning 
2. Rrelief distribution centers (RDCs) 
3. Inventory management 
4. Affected areas (AAs)  
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را باالتر  هیاست و در تمام موارد ذکر شده، ضعف در انتخاب مکان مناسب احتمال اتالف سرما
  .خواهد شدفراوانی  یخسارات و صدمات جانمنجر به  تاًیخواهد برد و نها

  تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی -2

 يها بحران از جمله تعاریف مرتبط، فاز تیریمد هیاول میمختصر با مفاه ییآشنا ،هدف از این بخش
  .باشد بحران، لجستیک امداد، جایگاه و اهمیت آن و فرایندهاي زنجیره امداد می تیریمد

 بحران  

  :ها بیان شده است ردي از آناگوناگونی در خصوص بحران وجود دارد که در ذیل موتعاریفی 
آید و  اي است که به طور طبیعی و یا توسط بشر، بصورت ناگهانی و یا فزاینده بوجود می حادثه"

کردن آن نیازمند اقدامات اساسی و  نماید که جهت برطرف سختی و مشقت را به جامعه تحمیل می
  .)2004، 1بیمون( "...بزرگ، جنگ و  يها زلزله، سیل، طوفانباشد؛ نظیر  یالعاده م فوق

 انواع بحران و اثرات ناشی از آن  

بر . ها کمک بسزایی خواهد نمود بندي بالیا و حوادث در انجام تحقیقات و مدیریت بهینه بحران طبقه
اکثر . اند ارائه نمودهها و نهادهاي مختلف تقسیمات گوناگونی از بحران را  این اساس سازمان

و انجمن مدیریت بحران فدرال ایالت متحده ) 2PIARC(ها مانند مجمع جهانی راه  سازمان
)FEMA3 (هاي و بحران 4سازهاي انسانها را به دو گروه کلی بحرانو همچنین اکثر محققان بحران

نوع ایجاد و نوع وقوع با ذکر ها را بر حسب  کلی بحران بندي دسته 1جدول  .اندتقسیم نموده 5طبیعی
  . هدد هایی براي هر دسته نشان می مثال

   

                                                        
1. Beamon 
2. World road  association 
3. Federal emergency management agency 
4. Disaster man made 
5. Natural disaster 
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  )2010و همکاران،  1ارگون( ها بندي انواع بحران دسته - 1 جدول

    طبیعی  ساز انسان
  هجوم تدریجی  قحطی، خشکسالی  هاي سیاسی، پناهندگی بحران

  هجوم غیرمنتظره  زلزله، طوفان و سیل  حمالت تروریستی

 40از بین . کشور اول حادثه خیز جهان است 10 فیدر رد ایرانکشور آمده  هاي بعمل طبق بررسی
احتمال وقوع دارد و مشخصا سه  رانیا نوع آن در 31نوع حادثه شناخته شده در سطح جهان متاسفانه 

اساس  رب .بار بوده است کشور ما خسارت يبرا ایبال ریاز سا بیشتری سیل و خشکسال ،سانحه، زلزله
 یدر مناطق با خطر نسب رانیکشور ا جمعیت%  83به  کیزلزله نزد یاظهارنظر پژوهشکده مهندس

  .ددر معرض خطر سیل قرار دار% 50و دارند قرار ادیز یو خیل ادیزمین لرزه ز

 مدیریت بحران و فازهاي آن  

و  يریگ جلو يبرا شودکه یمشخص گفته م يها فرایندو  اتیاز عمل يا بحران به مجموعه تیریمد
در  .شوند یم يزیر وقوع بحران و بعد از بحران برنامه نیکاهش اثرات بحران قبل از بحران، در ح

 اند داده شده شیدر هر فاز نما ازین دمنابع مور زانیو م یدر دو بعد زمان امداد عملیات 1شکل 

  ).2008، 2بالکیک و بیمون(
فاز اصلی  فرایندهاي مدیریت بحران روي چهاربندي  هاي ارائه شده جهت تقسیم بیشتر مدل

منظور از . )2003، 3کیمبرلی( پیشگیري، آمادگی، پاسخ و بهبود یا بازیابی توافق نظر و تکیه دارند
به وقوع  ندهیکه در آ یاثر بحران ایو  کند یم يریاست که از وقوع بحران جلوگ یاقدامات يریشگیپ
 لیبحران را تشک تیریمد یژوهش و آموزش بخش آمادگپ ها، يزیر برنامه. دهد یرا کاهش م ونددیبپ
و  شوند یشامل م را بحران کیهنگام وقوع  يارائه خدمات فور ،مربوط به پاسخ يها تیفعال. دهند یم

بهبود  فازدر  زین هیبازگرداندن جامعه به حالت اول .باشد فاز پاسخ می نیز بزرگترین و مشهورترین فاز
  .ردیگ یقرار م یبایبازو 

                                                        
1. Ergun 
2. Balcik and Beamon 
3. Kimberly 



www.shahrsazionline.com 
 

8 
 

  

  )2008 مون،یب و کیبالک(چرخه عمر مأموریت امداد رسانی - 1 شکل

 دلجستیک امدا  

  :کرده است فیتعر ریرا به صورت ز یامدادرسان کیلجست )2003( 1توماس
افراد، منابع،  جیکه در بس شود یمربوط م ییها ستمیو س ها فرایندبه آن دسته از  یامدادرسان کیلجست"

  ".دخالت دارد یعیطب يایدر بال دهید بیها و دانش الزمه جهت کمک به افراد آس مهارت
جست و جو و نجات، غذا، آب، خدمات : عبارتست از ایهنگام وقوع بالها تقاضا نیجمله مهمتر از

آنچه که در . )یزباله، کاال و خدمات بهداشت يآورجمع( برق و بهداشت ،یپناهگاه موقت ،یپزشک
در  ازیها و خدمات مورد ن است، ارزش زمان و رساندن کمک تیحائز اهم یامدادرسان کیلجست
  .زمان ممکن است نیتر کوتاه

در  حیبه افراد صح حیاقالم صح لیامداد تحو کی، منظور از لجست)2004(و همکاران  2کوتم نظر از
مطرح در  کیلجست مانند زیامداد ن کیلجست. است حیصح زانیو به م حیدر زمان صح ح،یمکان صح

 ،يانباردارتدارکات، حمل و نقل،  ،ینیب شیپ ،يزیر برنامه لیاز قب ییها تیفعال یسنت تامین يها رهیزنج
 .شود یرا شامل م ها ییها و جابجا اقدامات مکمل از جمله ارائه درخواست کمک نطوریو هم لیتحو
عبارتند از  نفعانیذ نیا. سازد یبه هم متصل م یامدادرسان فرایندرا در  نفعانیذ امداد، تمامی رهیزنج

  .)2003، توماس( دهید بیها و مردم آس ارتش، دولت ،يامداد يها کنندگان، سازمان اهداء
 

                                                        
1. Thomas 
2. Cottam 

  ارزیابی  و کمکهاها  بسیج نیرو  کاهش و در نهایت خاتمه مأموریت  ماندن نیروها در محل

  زمان

  منابع
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  هبیان مسال -3

عالوه بر تاثیر مستقیم آن  تسهیلیابی اشاره شده است مکان استقرار یک  مانطور که در ادبیات مکانه
هاي شرکت، قدرت نفوذ در بازار و در نهایت سودآوري شرکت، داراي آثار  بر قیمت محصول، هزینه

در تسهیل از طرفی معموال پس از تاسیس یک . اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بسیاري است
 توزیع یابی یک مرکز مکانهمین عوامل در . باشد مکان خاص، تغییر آن غیرممکن یا بسیار مشکل می

گرفتن   باشد البته با تاکید بر برخی عوامل و نادیده بالیاي طبیعی نیز صادق می وقوعامداد در شرایط 
ها در  هدفکه این  کنند دنبال میرا  یمختلف يهاهدف ،یابی مکان لیمسالذا . برخی عوامل دیگر

آنها،  يارهایمعریو ز یابی مساله مکان کیدر  يریگ میتصم يارهایمععوامل و  يبند تیو اولو ییشناسا
شوند در  امداد دنبال میتوزیع یابی مراکز  هایی که در بحث مکان هدف. دارند و نقش مهمی تیاهم
و کمتر کردن مسافت  دیده نقاط آسیببه  امدادتوزیع مراکز محل استقرار  شتریهر چه ب یکینزد پی

تالش در دهی و  سریعتر و بیشتر کردن سطح خدمت دهی هر چه ، خدمت)يساز نهیتابع هدف کم(
  . هستند )دیده افراد آسیب( نقاط تقاضاو توزیع  زمتعادل ساختن مسافت بین مراک

هاي توزیع  و طراحی شبکهتصمیمات مربوط به موقعیت موجودي  ،یابی تسهیالت در این رساله، مکان
یابی تسهیالت بر روي عملکرد  مکانتصمیمات . در زنجیره امداد مورد توجه قرار خواهد گرفت

باشد چراکه تعداد و مکان مراکز توزیع و مقدار کاالهاي امدادي که در  هاي امداد تاثیرگذار می فعالیت
هایی که در طول زنجیره امداد اتفاق  شود بطور مستقیم بر روي زمان پاسخ و هزینه هر مرکز ذخیره می

باشد  ی و موجودي که مساله مورد بررسی در این تحقیق مییاب تصمیمات مکان. افتد، تاثیر دارد می
از طرفی . سازد ها در  قالب روشی واحد را مشکل می باشد که تلفیق آن متاثر از عوامل متعددي می

اقتصادي -هاي مختلف اجتماعی اهمیت استراتژیک بحث امداد و نجات در زمان بحران از جنبه
  .است دهنده ضرورت توجه به این مساله نشان

 ،کارا هاي زنجیره امداد موثر و اندازي شبکه هاي عملیاتی، راه قطعیت محیط بعلت پیچیدگی و عدم
عالوه بر این، از آنجا که . باشد هاي خدمات امداد می هاي اساسی براي سازمان همچنان یکی از چالش

رد هنوز بطور هاي امداد را در نظر بگی هاي منحصر بفرد محیط که مشخصه ها و اصول کمی روش
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یابی  براي مکان يامداد هاي سازمانلذا ممکن است  .اند گسترده توسعه داده و بکار گرفته نشده
و فاقد عمومیت تصمیم بگیرند که این  بالبداهه يها با استفاده از روش ،تسهیالت و مدیریت موجودي

) ها و هدر رفتن منابع ش تالهاي باال، تکرار و هدررفتن  هزینه( هاي ناموثر ممکن است منجر به پاسخ
 . )2008بالکیک و بیمون، ( گردد) پاسخ آهسته و تقاضاهاي برآورده نشده(و ناکارا 

بنابراین فقدان یک رویکرد سیستماتیک و ساختار پشتیبان تصمیم براي طراحی زنجیره امداد، مانع 
  .هاي امدادي خواهد شد گویی و عملکرد سازمان ارزیابی درست ظرفیت پاسخ

  

  قضرورت انجام تحقی -4

ماید که ن ایجاب می) زلزله خصوص(هاي طبیعی  بینی بودن بحران بودن و غیرقابل پیش ماهیت تصادفی
 .بحرانی جامعی جهت کاهش و تسکین خطرات و نتایج ناشی از بحران ارائه شودمدیریت هاي  طرح
موجب کاهش مرگ و کاهش  ،مردم ریزي جهت رویارویی با این قبیل پیامدها و آگاهی عمومی برنامه

هاي امدادي  ها و واکنش ها شده که در واقع هدف اصلی پاسخ ها و مصدومیت رفتن دارایی دست از
  . )2006، 1آکیهال( باشد می

 ،2یکپارچگی جهانی و دلیل عوامل نظیر رشد جمعیت، تغییرات شرایط جوي که به از آنجایی
 شود که امدادهاي فعلی ناکافی باشند بینی می پیش هستند،هاي طبیعی در حال افزایش   بحران

گویی به  اي است که پاسخ گونه طبیعی به هاي از طرفی ماهیت بحران. )2009و همکاران،  3اصالنزده(
گیرنده باید با  اضطراري و پیچیده، تصمیم در چنین شرایط. ها باید در زمان اندك صورت پذیرد آن

دیده را از نقاط آسیب به  افراد آسیب تیکی پاسخ دهد ووثر به مشکالت لجسم صورت  سرعت و به
  . مراکز مستقر شده مورد نظر انتقال دهد

تواند نتایج  اي است که بهبود در آن می عنوان حوزه لجستیک به ،اهداف در راستاي نیل به این
 قسمت اعظم مدیریت بحران، چیزي جز مدیریت لجستیک نیست در واقع. اثربخشی را حاصل کند

                                                        
1. Akkihal 
2. Global connectivity 
3. Aslanzadeh 
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موجب هماهنگی بیشتر در تحویل کاالها و ارتباطات شده و لجستیک  عالوه براین. )1997، 1النگ(
 . )2003توماس، ( گردد می گویی موجب افزایش سرعت تحویل و پاسخ

و مراکز توزیع امداد پیش  یابی از لجستیکی جهت کاهش زمان تاخیر، مکانمهم هاي  یکی از استراتژي
این . )2010، 2و ترانکوئیست رائولز( باشد می نقاط بالقوه آسیبسازي موجودي در نزدیکی  ذخیره

که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته   هاي نظامیاز عملیات ،لجستیکی  استراتژي رسمی
توان گفت جهت نیل به  بنابراین بطور کلی می. )2004و همکاران،  3استون جان( اقتباس شده است

تواند بهبود زیادي ایجاد کرده و  است که می اي اهداف مدیریت بحران، لجستیک به عنوان حوزه
سوي  لجستیکی جهت حرکت به مهم هاي یابی از پیش انبارهاي موجودي از استراتژي مکان
  .باشد گویی سریعتر و بهتر می پاسخ

 

  قکاربردهاي تحقی -5

و جدید آن در ایران از سابقه چندانی در  شکل علمیها و بالیاي طبیعی به  ناگرچه رویارویی با بحر
مقایسه با برخی کشورهاي جهان برخوردار نیست، اما چند عامل سبب شده است که عملیات امداد و 

  . نجات و به تبع آن نحوه ارائه خدمات در شرایط اضطراري از اهمیت باالیی برخوردار باشد
شود ایران  گردد؛ چنانچه گفته می رهاي بالخیز باز میعامل نخست به قرار گرفتن ایران در صدر کشو

از این رو، به دلیل قرار گرفتن مداوم در شرایط . جزو پنج کشور جهان در زمینه بالیاي طبیعی است
اضطراري ناشی از بروز بالیاي طبیعی، به ویژه زلزله و سیل، امدادگري و امدادرسانی در ایران جایگاه 

هاي گذشته در رودبار،  هاي شدید سال کارشناسان معتقدند وقوع زلزله ،البه عنوان مث. خاصی دارد
هاي مدیریت شهري،  هاي بسیاري براي سازمان اردبیل، شمال و جنوب خراسان، طبس و بم درس

  . امدادرسانان و نیز مردم دربر داشته است
 8تحمیلی دس و جنگ به دوران دفاع مق ،عامل دوم باال بودن کیفیت خدمات امدادرسانی در ایران

ها شهر بزرگ کشور در غرب و جنوب مورد تهاجم دشمن  دورانی که در آن ده. گردد ساله باز می
                                                        
1. Long 
2. Rawls and Tranquist 
3. Johnstone 
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به این . نصیب نماندند و شهرهاي دیگر کشور نیز از بمباران هوایی و پرتاب موشک بی ندقرار گرفت
ند و رویارویی مدیران و ا ترتیب مردم با مقوله امدادرسانی در شرایط اضطراري کامالً آشنا شده

در کنار . ها با چنین شرایطی، شاخص آمادگی مقابله آنان با شرایط بحرانی را ارتقا داده است ناسازم
از جمله سابقه و  ؛شود که در درجه پائین تر قرار دارد این دو عامل، از عوامل دیگري نیز یاد می

  . هاي فرهنگی امدادرسانی در تمدن کهن ایران ریشه
بحران و به  ، به هنگام مقابله باامداد کاربردي در زمینه مدیریت لجستیکهاي  پژوهشلزوم انجام  لذا

هاي  آشکار است که پژوهش. مبرهن است کامال واضح و رساندن خسارات ناشی از آن، حداقل
 بالیاي طبیعی سبب افزایش ابتکارات در شرایط وقوعدر لجستیک امداد کاربردي در امور مربوط به 

ها با در نظر گرفتن  ها و فناوري ترین روش ترین و با صرفهاکار ها و ها و یافتن بهترین سیاست طراحی
  .خواهد شد شرایط کشور

در زمینه کاربردهاي تئوریک نیز، از آنجا که جوانب مساله به طور مفصل در تحقیق مورد بحث و 
هاي  د زنجیرهیابی و موجودي  مکاناي براي سایر الگوهاي  تواند مقدمه بررسی قرار خواهد گرفت، می

 .باشدتجاري  تامین

  

  قاهداف تحقی -6

 و مدیریت امداد یابی مراکز توزیع  ریزي ریاضی چندهدفه براي مکان ارایه مدل برنامه
ي هاموجودي کاالسازي  ذخیرهموجودي با مالحظات حمل و نقل و در نظر گرفتن میزان 

 مورد نیاز؛

 سازي میزان پاسخ  هاي لجستیکی، بیشینه سازي هزینه مالحظات اهداف چندگانه نظیر کمینه
 و حداکثر پوشش؛ دیده، عدالت در توزیع به نقاط آسیب

  تخصیص ظرفیت به هر کدام و تخصیص منابع و توزیع امدادتعیین تعداد و مکان مراکز ،
 ؛زده به هر کدام از تسهیالت نقاط بحران
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 هاي  حل هاي ارائه شده و اعتبارسنجی راه هاي کارا و موثر جهت تحلیل مدل ارائه الگوریتم
 ؛هاي عددي و مطالعات موردي رگیري مثالاز طریق بکا بدست آمده

 

  مرور ادبیات علمی تحقیق -7

 مدیریت زنجیره لذا باشند، می توسعه حال در میزان و مقیاس بعد دو از امدادي هاي که پاسخ آنجایی از

 لجستیکی از نیازهاي افزایش و رشد که بطوري باشد، می شدن تر پیچیده حال در به سرعت هم امداد

به  حدي تا امر این. باشد می گرفتن پیشی حال در مدیریتی رویکردهاي فعلی هاي قابلیت و ها توانایی
عمیق  عملیاتی هاي دانش فقدان ضروري، هاي هزینه به عنوان لجستیک به امدادي هاي بخش توجه دلیل

  .)2008، 1بیمون و کوتلبا( است ارتباطات و فناوري در کلی هاي گذاري سرمایه فقدان و
در نجات قربانیان بالیا، توجه چندانی بدان صورت نگرفته  2رغم اهمیت لجستیک بشردوستانه علی

تعدادي مقاله وجود دارد که اجزاي لجستیکی و سازمانی . )2007و همکاران،  3چانگ( است
، 6؛ کواکس و اسپنز2006، 5؛ آلتی و گرین2006، 4الکساندر( لجستیک بشردوستانه را مرور نمودند

2007(.  

 گروه دو به توان می را است شده انجام بحرانمدیریت  زمینه در که تحقیقاتی مجموعه کلی بطور
 در سعی کیفی مباحث بررسی با که است مدیریتی تحقیقات مجموعه ،اول گروه :نمود تقسیم اصلی
 که است تکنیکی تحقیقات ،دوم گروه و است داشته بحران مدیریت در کارایی افزایش و بهبود ایجاد

 در سعی و داده قرار بررسی مورد رابالیا  امداد زنجیره و بحران مدیریت ریاضی و کمی دیدگاه از
 امداد زنجیره در ممکن بهبود حداکثر ایجاد یا کردن بهینه جهت کمی هاي مدل و مفاهیم ارائه

  . اند پرداخته

                                                        
1. Beamon and Kotleba 
2. Humanitarian logistics 
3. Chang 
4. Alexander 
5. Altay and Green 
6. Kovacs and Spens 
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 ریاضی هاي مدل شکل به اغلب، شوند می ارائه بالیا امدادسازي عملیات  مدل جهت که کمی ابزارهاي
 دهه اواخر از آن شروع و ندارد چندانی قدمت تحقیق از حوزه این البته. شوند می مطرح ها شبکه و

عملیات  بخش در به ندرت کمی هاي مدل و مفاهیم تاکنون، گفت توان می حال با این. باشد یم  80
  :شوند شامل مباحث زیر می امداد لجستیک ادبیاتمسائل مطرح در  .است شده گرفته بکار امدادي
  موجودي مدیریت -         امدادي تسهیالت مکانیابی -

  وسایل حمل و نقل مسیریابی -                     شبکه در جریان -

 تخلیه افراد و اسکان اضطراري -  زمانبندي ارسال کاالهاي امدادي -

یابی، موجودي و مسائل جریان در  مکانبا توجه به هدف این تحقیق، تحقیقات مربوط به سه بحث 
 .شبکه در لجستیک امداد، مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت

 زیر معیار هشت از استفاده با توان می رالجستیک امداد  زمینه در شده انجام تحقیقات کلی بطور
هاي انجام شده در ارتباط با ادبیات موضوع  اي از پژوهش خالصه 2جدول . نمود بندي تقسیم

فته در جدول ردر لیست زیر، اختصارات بکار . دهد لجستیک امداد بیان شده در این فصل را نشان می
  :اند توضیح داده شده

Obj No.: Onjective Number 
Obj. kind: Onjective kind 
Dec. level: Decision level 
Uncer. Model: Uncertain modeling 
Sol. Pro.: Solution procedure 
App.: Approach 
Exc.: Exact 
Hus.: Heurisitc 

Kind Res.:Kind of 
research 
Pre.: Prepardness 
Res.: Response 
All: all of phases 
Cst.: Cost 
Res.: Research 
Csd.: Case study 

Hum.:Humanitarian 
Stg.: Strategic 
Tac.: Tactical 
Ope.: Operational 
Sour.: Source of uncertainty 
(1:Demand, 2:supply, 3:cost) 
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 امداد کیلجستانجام شده در زمینه هاي  خالصه پژوهش - 2جدول 

Year Author(s) 1. Phase 2. Obj No. 3. Obj. kind 4. Dec. level 5. Uncer. Model 6. Sol. Pro. 7. Kind Res. 8. etc. 
Pre. Res. All One Multi Cst. Hum. Stg. Tac. Ope. Sour. App. Exc. Hus. Res. Csd.  

1971 Toregas et al. +   +   + +      + +   
1987 Ray  +  +  +    +   +  +   
1987 Knott  +   + + + +  +   +  +   
1996 Bakuli & Smith  +  +   +   +    + +   
1996 Haghani & Oh  +  +  +    +    + +   
1997 Oh & Haghani  +  +  +    +    + +   
2000 Parentela & Nambisan  +  +   + +      +  +  
2002 Barbarosoglu et al.  +   + + +  + +    +  +  
2003 Brotcorne et al. +   +   + +      + +   
2004 Ozdamar et al.  +  +   +   +    + + +  
2004 Barbarosoglu & Arda  +  +   +   + 1,2 2-stg  +  +  
2007 Jia et al. +   +  +  +   1 Exp +  +  No invent. dec. 
2007 Tzeng et al.  +   + + + +  +   +   +  
2007 Whybark  +       +         
2007 Ozbay & Ozguven + +  +   +  +     + +   
2007 Yi & Ozdamar  +  +   +   +    + +   
2007 Yi & Kumar  +  +   +  + +    + +   
2007 Chang et al. +    + + + +  + 1 2-stg +  +  Flood emerg. 
2008 Balcik & Beamon + +  +   + + +  1 Exp +  +  No disrupt. 
2008 Ukkusuri & Yushimito +   +   + +      +  +  

2009 Mete & Zabinsky + +   + + + +  + 1,3 2-stg +  + + No backup cov. 
No disrupt. 

2010 Salmeron & Apte + +  +   + +  + 1,3 2-stg +   + No backup cov. 
No disrupt. 

2010 Rawls & Turnquist + +  +  +  + + + 1,3 2-stg  + + + 
No backup cov. 

2 layer 
Dist. in RDCs 

 + + + + Robust 1,2,3 + + + + + +   + + تحقیق حاضر 2011
Backup cov./3 

layer/Dist. in RDCs & 
Sup. 
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  گیري از تحقیقات گذشته نتیجه -8

 ریزي در برنامه) نظیر موجودي( و تاکتیکی )یابی نظیر مکان( یکپارچکی تصمیمات استراتژیک .1

 : مدیریت بالیا

 و فاز پاسخ) قبل از بحران(فاز آمادگی ریزي همزمان فازهاي مدیریت بحران خصوص دو  برنامه .2

 ):در زمان بحران(

 ):مندي، عدالت در توزیع نظیر اثربخشی، رضایت(هاي مختلف  حضور اهداف و ارجحیت .3

 :هاي پویا و غیرقطعی سازي زنجیره امداد در محیط مدل .4

 ):از طریق در نظر گرفتن واریانس یا ریسک مالی(یت قطع عدممالحظه ریسک ناشی از شرایط  .5

 :در اثر بحران) هاRDCو  تامیننظیر نقاط (ز خرابی تسهیالت ها و نی احتمال انقطاع در شبکه راه .6

 : رسانی تسهیالت به همدیگر در زمان بحران بحث پوشش پشتیبان و کمک .7

 :محدودیت ظرفیت تسهیالت .8

 ):سازي استراتژي مقاوم(امکان ایجاد مراکز توزیع در سطوح ایمنی مختلف  .9

 :ضعف رویکرد بهینه سازي تصادفی .10

 

  امداد لجستیکتشریح مدل  -9

توزیع کاالهاي امدادي، یکی از مهمترین موضوعات در  شبکه طراحی مساله که است واضح پر
 تامیننقاط  از مجموعه یک: است صورت این به مساله. باشد امداد بالیا می لجستیک و زنجیره
 براي. اند شده پخش جغرافیایی ناحیه یک در) پذیر نقاط آسیب(نقاط تقاضا  کاالهاي امدادي و

 شبکه در باید )هاRDCمراکز توزیع امداد یا ( توزیع تسهیالت از مجموعه طراحی، یک سازي بهینه

  .یابند تخصیص تسهیل یک به حداقل نقاط تقاضا باید و گردند یابی مکان توزیع
 مدنظر پیش از بیش توزیع هاي شبکه خاص، طور به و امداد هاي زنجیره طراحی در امروزه که آنچه

 به آن در ها سیستم که است واقعی دنیاي به طراحی پارامترهاي کردن نزدیک گرفته، قرار طراحان
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 تمام در بحران زمان در را ي امدادرسانیها طرح اثربخشی امر، این است بدیهی. پردازند می فعالیت
 در برداشتن گام. داد خواهد افزایش زیادي حد تا) عملیاتی و تاکتیال راهبردي،( سازي تصمیم سطوح
 سیستم بر محیط از که است غیرقطعی فاکتورهاي و پارامترها شمول مستلزم رویکردي چنین راستاي

  . گذارند می تاثیر
 خواهد را خود خاص هاي دشواري ،امداد هاي زنجیره توزیع شبکه طراحی در قطعیت عدم کردن لحاظ

 بین اي موازنه بتوان که است آن مهم .نماید می تحمیل سیستم به را اضافی هاي هزینه و داشت
 بر یتقطع عدم گرفتن نادیده که هایی هزینه و طراحی در قطعیت عدم کردن لحاظ از ناشی هاي هزینه

  .کرد ایجاد کند می وارد سیستم
 به ورودي غیرقطعی پارامترهاي حضور در توزیع شبکه طراحی به ،رساله این موردنظر هاي مدل

  . پرداخت خواهد تاکتیکی-راهبردي سازي تصمیم سطح در و مساله

 نظر مورد توزیع شبکه سازي مدل  

 و 1تزنگ توسط شده طراحی توزیع شبکه از اي توسعه ،رساله این در شده گرفته بکار توزیع شبکه

 ،)نقاط تجمیع کاالهاي امدادي( تامیننقاط  سطح سه توزیع، شبکه این .باشد می )2007(همکاران، 

  :است ذیل موارد کننده تعیین و داده قرار نظر مد را تقاضانقاط  و مراکز توزیع امداد

 مراکز توزیع امداد؛ یابی مکان -

 از و مراکز توزیع امداد به تامیننقاط  از کاالهاي امدادري توزیع براي راهبرد بهترین تعیین -

  دیده؛ نقاط آسیب به مراکز توزیع امداد

 که اي گونه به مراکز توزیع امداد مکان تعداد، انتخاب از است عبارت مذکور شبکه طراحی در هدف،

توزیع، در کمترین زمان و با بیشترین  شبکه کل هاي هزینه کمترین دیده با نقاط آسیب همه تقاضاي

 ظرفیت با تسهیالت یابی مکان" معروف مسائل دسته در مدل این واقع، در. مندي برآورده گردد رضایت

  .)1984، 2میگیدو و سوپوویت( آید به شمار می NP-hardکه در زمره مسائل  دارد قرار "نامحدود

                                                        
1. Tzeng 
2. Megiddo and Supowit 
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 جریان، )2007(همکاران،  تزنگ و در مدل پیشنهادي توسط ،است مشهود 2 شکل در که همانگونه

 طریق از فقط ،نقاط تقاضا و تامیننقاط  بین جریان همچنین،. ندارد وجود مذکور زنجیره در معکوس

نقاط  خود بین همچنین ندارد، وجود مستقیم جریان آنها بین یعنی است؛ پذیر امکان مراکز توزیع امداد

ظرفیت مراکز توزیع، یگانه و  .ندارد وجودو پوشش پشتیبانی  ارتباط هم مراکز توزیع امداد و تامین

سازي موجودي از پیش  فاز آمادگی و بحث ذخیره. اند کلیه پارامترهاي مساله قطعی در نظر گرفته شده

در نظر  تامیندیدن و خرابی مراکز توزیع و نقاط  احتمال آسیب. از بحران در مدل لحاظ نشده است

  .گرفته نشده است

  
  بشردوستانه امدادزنجیره  -2 شکل

و  تاخیر زمان کاهش جهت ممکن لجستیکی هاي استراتژي از یکیهمانطور که قبال اشاره شد، 

 در موجودي سازي ذخیره و پیش از یابی مکان ،در زمان بحران پاسخگویی و تحویل سرعت افزایش

، رسالهرو، در این  از این. )2003توماس، ( باشد می )پذیر نقاط آسیب( استفاده مورد مکان نزدیکی

سازي کاالهاي ضروري در فاز قبل از بحران و توزیع کاالهاي  یابی مراکز توزیع امداد و ذخیره مکان

گویی سریع به مناطق بحران  سازي نیازهاي فوري و پاسخ امدادي در زمان بحران به منظور برآورده

 مثل توزیع شبکه ورودي پارامترهاي برخی در قطعیت عدم ،رساله این در .زده مدنظر قرار گرفته است

 وجود با شبکه سازي مدل و گردیده لحاظ توزیع هاي هزینه و تامیندیده، میزان  مناطق آسیب تقاضاي

 انجام استوار سازي بهینهاي و  ریزي تصادفی دومرحله برنامه رویکرد طریق از غیرقطعی پارامترهاي این

  .است گرفته
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مشخصات اصلی و . رساله نشان داده شده استهاي پیشنهادي در این  ، سیر تکاملی مدل3در جدول 

دهنده ترتیب ها نشان ترتیب شماره مدل. شده است پیشنهادي ذکرهاي  متمایزکننده هر یک از مدل

  .هاي هر مدل نسبت به مدل قبلی با خط زیرمتن نشان داده شده است نوآوري. هاست توسعه مدل

  هاي هر مدل و نوآوري هاي پیشنهادي در این تحقیق سیر تکاملی مدل -3جدول

  شماره مدل مدل هاي متمایزکننده هر ویژگی

/ همه پارامترها قطعی/ چندکاالیی /سطحی3)/ هزینه، زمان، رضایت(تخصیص سه هدفه -یابی مدل قطعی مکان

  بدون پوشش پشتیبان/ بدون محدودیت ظرفیت/ ظرفیت مرکز توزیع یگانه

تزنگ 

2007وهمکاران،

 /سطحی3 )/مندي مناطق و رضایت ها امیدریاضی هزینه( اي دوهدفه تصادفی دومرحلهریزي  برنامهمدل 

 ظرفیت مرکز توزیع چندگانه/ یت در تقاضاقطع عدم/ چندکاالیی
1  

/ سازي کاال تصمیمات میزان ذخیره)/ ها واریانس هزینهامیدریاضی و (اي  ریزي تصادفی دومرحله مدل برنامه

/ پوشش پشتیبان/ خرابی تسهیالت/ چندکاالیی /سطحی3/ مبود در مناطقموجودي مازاد و ک امکان وجود

 ظرفیت مرکز توزیع چندگانه/ محدودیت ظرفیت تسهیالت

2  

 امکان وجود/ سازي کاال تصمیمات میزان ذخیره/ در توزیع عدالت/ چندهدفه پایدار ریزي تصادفی مدل برنامه

/ اي و پارامترهاي هزینه تامینیت در تقاضا، قطع عدم/ چندکاالیی/ سطحی3/ موجودي مازاد یا کمبود در مناطق

 ظرفیت مرکز توزیع چندگانه/ محدودیت ظرفیت تسهیالت

3  

/ ظرفیت مرکز توزیع متغیر پیوسته)/ حداکثر پوششهزینه و (اي دوهدفه  ریزي تصادفی دومرحله مدل برنامه

  محدودیت ظرفیت تسهیالت/ چندکاالیی/ مالحظات وسایل حمل/ عدالت در توزیع
4  

محدودیت /کزتوزیع چندگانهاظرفیت مر/چندکاالیی/عدالت در توزیع/سطحی3/ریزي امکانی دوهدفه برنامهمدل 

 ظرفیت تسهیالت
5  
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  . ذکر شده اند 4ها در جدول  ل مشخصات روش حل و مطالعات موردي این مد
 هاي پیشنهادي روش حل و مطالعه موردي مدل -4جدول

 شماره مدل  روش حل مطالعه موردي

 1 محدودیت اپسیلون مطالعه موردي تهران

 هاي تصادفی تولید مثال با داده

 هاي مختلف براي اندازه

سازي اذحام  الگوریتم مبتنی بر بهینه
 ذرات

2 

 3 ریزي سازشی برنامه مطالعه موردي تهران

 4 ریزي سازشی برنامه مطالعه موردي تهران

 5 محدودیت اپسیلون تغییریافته هاي تصادفی با دادهتولید مثال 

 6  ریز امکانی برنامه مطالعه موردي تهران

  

  1 موردي مطالعه -10

وقوع این . ایران کشوري است که همواره در معرض بالیاي طبیعی نظیر زلزله و سیل قرار دارد
منجیل - مثال، زلزله رودباربه عنوان . بوده استها همراه  ناحوادث اغلب با صدمه به جان و مال انس

هایی به شعاع یکصد کیلومتري  هاي گسترده در محدوده رخ داده که  سبب آسیب 1990که در سال 
شهرهاي رودبار، . از مرکز زلزله نزدیک رشت و دویست کیلومتري از شمال غرب تهران شده است

زلزله بم . اثیر قرار گرفتندروستا نیز تحت ت 300روستا از بین رفتند و  700منجیل، لوشان و حدود 
شهر بم و حوالی کرمان را تحت تاثیر قرار  )1383 ماه يد( 2003نیز زلزله بزرگی بود که در سال 

از صدهزار نفر  شیهزار مجروح و ب 30،یهزار قربان 26حدود  لرزه نیزم نیا ،طبق آمار رسمی. داد
ز خشت خام بعنوان مصالح رایج تشدید تاثیرات زلزله بخاطر استفاده ا .گذاشت يبه جا خانمان یب

  . در نظر گرفته شده استاول بعنوان مطالعه موردي  3در این رساله نقشه شکل  .شده بود
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  نقشه مطالعه موردي -3 شکل

 

 محاسباتی نتایج  

 9تا از  4. شود که در سراسر شبکه توزیع شده است باز می RDC 9دهد که  نشان می 5جدول 
RDC دو نوع ) سمنان(کنند و یک از تسهیالت  سازي می را ذخیره) چادر( فقط یکی از سه نوع کاال

) فاز قبل از بحران(سازي از پیش  و یک تسهیل نیز هر سه نوع کاال را ذخیره) چادر آب و( کاال
میلیون  58/0میلیون واحد غذا و تقریبا  3/2میلیون واحد آب، حدود  3/2در کل، تقریبا . کند می

هزینه کل فاز قبل از بحران براي این جواب تقریبا برابر . شوند سازي می واحد چادر از پیش ذخیره
ارزش مورد انتظار هزینه کل فاز پس از بحران براي این جواب . میلیون دالر برآورده شده است 1/35

مقدار مورد انتظار مجموع بیشینه کمبود براي همه . میلیون دالر بدست آمده است 5/55در حدود 
 .حاصل شده است) هزار واحد( 52دیده براي این جواب برابر  نواحی آسیب

   

Caspian Sea 

Sari 

Semnan 

Gorgan Rasht 

Qazvin 

Karaj 
Tehran 

Gom 

Arak 

Kashan 

Isfahan 

Varamin 

Islamshahr 
Robatkarim 

Shahriar 
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  ها RDCسازي کاالها در  مقدار ذخیرهنتایج  - 5جدول 
RDC Facility size Water (1000 units) Food (1000 units) Shelter (1000 units) 

Semnan Large 2025 2310 85 
Sari Large - - 200 

Qazvin Small - - 83 
Karaj Medium - - 133 

Varamin Small - - 78 
Isfahan Small - - - 
Kashan Large 284 - 189 

  

  

  2مطالعه موردي  -11

 22در این تحقیق،  .شده استگانه شهرداري تهران انجام  22بر اساس مناطق مطالعه موردي دوم 
  .)4 شکل(گیرند  و نقاط تقاضا مورد بررسی قرار میمنطقه به عنوان نقاط موجود در شبکه امداد 

 
 

  منطقه بالقوه آسیب و ده نقطه بالقوه تاسیس مراکز توزیع امداد 22: نقشه مطالعه موردي -4 شکل
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  )2000جایکا، ( هاي گسل مشا، شمال تهران و ري مدل -5 شکل
  

  .نتایج حل مطالعه موردي دوم ارائه شده است 6در جدول 

 w براي مختلف هاي ارزش يازا به موردي، مطالعه براي آمده بدست هايحل - 6جدول 

 

 w ادیرمق

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

ابع ت

 پوشش
46623 44514 44047 43557 42519 40336 38266 36822 33688 16686 13796 

 13613.0 13117.0 13215.8 13526.9 13795.1 14028.0 14820.6 15446.2 17175.2 17725.6 18145.1 هزینهتابع 

 3 3 6 7 7 7 9 9 10 10 10 تعداد

مکان 

  مراکز

  همه نقاط

 کاندید

  همه نقاط

 کاندید

  همه نقاط

 کاندید
 ,2,4,5,6 20غیر از  20غیر از 

19,21,22 
2,4,5,6, 

19,21,22 
2,4,5,6, 

19,21,22 
2,4,5,6, 

19,21,22 
2,5,6 4,5,6 

 راکزنوع م
همه 

 2سطح

  1تا  6

 2تا  4

  1تا  7

 2تا  3

  1تا  4

 2تا  5

  1تا  2

 2تا  7

  1تا  3

 2تا  4

  1تا  5

 2تا  2

  1تا  4

 2تا  3

  1تا  4

 2تا  2

  1تا  1

 2تا  2

همه

 2سطح

 46697 56563 116109 128187 138024 148748 170710 183896 219478 227541 234416 ظرفیت

 126206 127457 127890 308412 303510 301617 357110 395986 401552 499276 1حجم 

 520086 535937 596203 582180 637512 747982 794491 958793 983439 997161 2حجم 
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  گیري و نتیجه بندي جمع -12

کردن  تاکتیکی و با هدف نزدیک- در راستاي طراحی شبکه توزیع استوار در سطح راهبردي رسالهاین 
هاي برنامه تصادفی براي سیستم  به این منظور، مدل. فاز آمادگی به فاز پاسخ پیگیري و تدوین گردید

رائه رویکرد ا. لجستیک امداد بالیا با در نظر گرفتن همزمان دو فاز آمادگی و پاسخ توسعه داده شد
ها و مقدار موجودي مورد نیاز براي هر نوع کاالي  RDCدر گام اول، مکان : شده شامل دو گام بود

دیده   ها به نقاط آسیبRDCشد و سپس در گام بعد، در رابطه با میزان حمل از  اضطراري تعیین می
کی، هاي لجستی سازي هزینه ها اهدافی نظیر نظیر کمینه مدل. گرفت گیري صورت می تصمیم
 . گرفتند دیده، عدالت در توزیع و حداکثر پوشش را در نظر می مندي نقاط آسیب سازي رضایت بیشینه

 هاي امداد بالیا، جزو مسائلی  همانطور که در بخش مرور ادبیات بیان شد موضوع طراحی زنجیره
ت انتشاریافته در یکی از موضوعاتی که اخیرا تعداد مقاال. ست که اخیراً مورد توجه قرار گرفته استا

بخش اول توسعه . هاست دهد شمول پارامترهاي غیرقطعی در این شبکه مورد آن افزایش نشان می
سازي راهبردي بیشتر در  فرضیات، انتخاب پارامترهایی بود که در دنیاي واقعی و در سطح تصمیم

به مدل، بتوان کارایی  گیرند تا با واردکردن آنها قطعیت قرار می معرض خطا، نقص و به طور کلی عدم
دیده، میزان  هاي پیشنهادي، تقاضاي نقاط آسیب در مدل. مدل تحت شرایط مختلف را افزایش داد

قدم دومی که در  .اند اي به صورت غیرقطعی وارد مدل گردیده و همچنین پارامترهاي هزینه تامین
راستاي ورود پارامترهاي غیرقطعی به مدل، باید جستجو و انتخاب شود رویکرد برخورد با این 

از  قبیل تحلیل  "واکنشی"یکی رویکرد . دو نوع رویکرد در این زمینه مطرح است. پارامترهاست
، رسالهدر این . ریزي تصادفی از آن جمله است که برنامه "پیشگیرانه"حساسیت و دیگري رویکرد 

ریزي  در حقیقت، نوع خاصی از برنامه. رویکرد پیشگیرانه به دلیل کارایی بیشتر آن برگزیده شد
شود، جهت برخورد با پارامترهاي غیرقطعی در توسعه  سازي استوار خوانده می تصادفی که بهینه

ا با یک رویه سناریومحور ریزي آرمانی ر این رویکرد، یک فرموالسیون برنامه. ها به کار گرفته شد مدل
اي بود، به  بنابراین، ساختار تابع هدف، که به صورت جمع جبري عبارات هزینه. نماید ترکیب می

سازي پایدار، پارامترهاي غیرقطعی را تحت  فرموالسیون بهینه. شکل تابع هدف استوار درآمد
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ت پارامترهاي ورودي، کمترین کند که مساله در برابر تغییرا اي مدل می سناریوهاي مختلف به گونه
کردن عبارت جبرانی در مدل، این امکان را فراهم  این رویکرد، با لحاظ. حساسیت را داشته باشد

شدن باشند و در عین حال، استواري مدل حفظ  هاي کنترلی، قابل نقض کند که برخی از محدودیت می
  . شود

: توان به موارد زیر اشاره کرد رفتند، میهاي پیشنهادي در نظر گ از دیگر فرضیات اساسی که مدل

در اثر بحران، بحث پوشش  تامیناحتمال خرابی و شکست در تسهیالت نظیر مراکز توزیع و نقاط 

رسانی تسهیالت به همدیگر در مواقعی که تسهیلی دچار شکست شده باشد یا با  پشتیبان و کمک

گرفته،  گذاري صورت به میزان سرمایه قابلیت اطمینان تسهیل با توجه. کمبود مواجه شده باشد

 .هاي پیشنهادي مورد بررسی قرار گرفت بندي مناطق و کاالها از دیگر مواردي بود که در مدل اولویت

هاي عددي و مطالعات موردي ارائه شد و همچنین تحلیل  ها، مثال دادن کارایی مدل براي نشان
محاسباتی بدست آمده از یک مجموعه  نتایج. ها صورت گرفت حساسیت براي اعتبارسنجی مدل

قطعیت  هاي ارائه شده در مواجه با عدم دهد که مدل هاي واقعی نشان می هاي آزمایش و نیز داده نمونه
توانند متدولوژي کارا  هاي ارائه شده می اعتقاد بر این است که مدل. بالیا قابل استفاده و سودمند است

  .قطعیت عرضه کند ر یک محیط عدمو معتبري براي مدیریت توزیع امداد د
  

  براي  تحقیقات آتی اپیشنهاده -13

 :توان براي تحقیقات آتی مدنظر قرار داداز جمله مواردي که می

نظیر (هاي زنجیره توزیع امداد یکپارچه با در نظر گرفتن اهداف تاکتیکی  طراحی شبکه -

 ).نقلیه در زمان بحراننظیر مسیریابی وسایل (و عملیاتی ) مدیریت موجودي در زمان پاسخ

  بندي وسایل حمل و نقل؛درنظرگرفتن بحث مسیریابی و زمان  -

درنظرگرفتن وسیله حمل گوناگون و در قبال آن درنظرگرفتن هزینه حمل متفاوت به ازاي  -

  هر یک از این وسایل؛ 
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سازي تحت شرایط  هاي ابتکاري و فرا ابتکاري دیگر براي مسائل بهینه توسعه روش  -

  .تواند ارزشمند باشد یت با اندازه بزرگ میقطع عدم

- می. هاي اصلی زنجیره امداد حضور اهداف و ارجحیت هاي مختلف استیکی از مشخصه -

سازي زمان حمل و توان عالوه بر اهداف در نظر گرفته شده، توابع هدف دیگر نظیر کمینه

  . نقل یا بحث قابلیت اطمینان را نیز لحاظ نمود

هاي  هاي مربوط به ظرفیت مراکز تامین و توزیع، محدودیتدودیتتوان غیر از محمی -

دیگري مانند محدودیت در تجهیزات حمل و نقل و محدودیت در ظرفیت کمان جهت 

  . ارسال کاالهاي امدادي را نیز در نظر گرفت

تر از محدوده مطالعه حاضر خواهد بود، لذا تر و گستردهیک بحران طبیعی خیلی پیچیده -

ها المللی را نیز در نظر بگیرد، کارایی و اثربخشی مدلکه قلمرو لجستیک امداد بینرویکردي 

  .را بیشتر تضمین خواهد کرد

هاي سیاسی  نظیر بحران(سازي لجستیک امداد در حالتی که بطور همزمان با چندین بحران  تعمیم مدل

 .مواجه شویم) و بحران خشکسالی



 

27 

 
Iran University of Science and Technology 

School of Industrial Engineering 
 
 
 

Mathematical modeling for locationg relief 
distribution center and inventory management in 

disaster condition: Case study mega-city of Tehran 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the 
Degree of Doctor of Philosophy in Industrial Engineering 

 
 
 

BY: 
Ali Haji-Agha-Bozorgi-Amiri 

 
 

Supervisor: 
Dr. Mohammadsaeid Jabalameli 

 
Advisor: 

Dr. Mahdi Heydari 
 
 
 
 

July 2011 


