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با شبيه سازی شرايط بحران، مسائل  از وقوع بحران  با تمرکز بر فاز پس  اين پژوهش  اهميت بسياری است. در 
مکان يابی موجوديت های سيار، تخصيص منابع و مسير يابی وسايل نقليه جهت حمل کاالها و بازماندگان، با اهداف 
ارضانشده،  تقاضای  کمينه کردن  و  هزينه ها  کل  کمينه کردن  امدادونجات،  عمليات  اطمينان  قابليت  بيشينه کردن 
به صورت توأمان موردِ توجه قرار گرفته  است. در فاز پاسخ به بحران، زمان اهميت بسياری دارد و از ديگر سو، مدل 
توسعه داده شده، يک مدل چندهدفه پويا بوده و از محدوديت اپسيلون برای حل مدل بهره  گرفته شده است. همچنين 
با انتخاب پارک سوارهای حومه شهر، متقاضيان ورود به شهر توسط اتوبوس به ترمينال داخل شهر )که مشخص 
هستند( انتقال می يابند. اين انتقال با انتخاب مطمئن ترين مسير صورت می گيرد تا قابليت اطمينان حداکثر گردد. 
محدوديت هايی نظير تعداد اتوبوس و پذيرش افراد در هر پارک سوار و ... در نظر گرفته می شود. در انتها نيز جهت 
نشان دادن کارايی و کاربردی بودن مدل توسعه داده شده، مدل پيشنهادی بااستفاده از داده های ارائه شده توسط سازمان 

مطالعه موردی حل شده است و نتايج مطلوب حاصل شده است.
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فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

سوانح و بالياي طبيعي به عنوان بخش جدايي ناپذيري از طبيعت همواره جوامع بشري را تحتِ تأثير خود قرار 
داده است. اين سوانح، مستقل از نوع تقسيم بندي سياسي کشورها، جوامع و نژاد، همه انسان ها را تهديد مي نمايد. 
اما بايد توجه داشت که سوانح به خوديِ خود بحران نيستند؛ بنابراين در يک نگاه کلي مي توان شدت بحران ها را 
ناشي از دو عامل نوع و شدت سانحه طبيعي و عملکرد و سطح آمادگي انسان ها در شرايط قبل، حين و بعد از بروز 
سانحه دانست. در ادامه، نقص دانش و تجربه بشري و نيز سهل انگاري درخصوِص دو عامل فوق، به نوبه خود باعث 
شده است تا پيش بيني و مبارزه با بحران ها امري پيچيده و درعينِ حال بسيار دشوار گردد. اما در سال هاي اخير با 
گسترش مباحث علمي و دانش مديريتي درخصوِص مبارزه با بحران، مديريت بحران به عنوان راهکاري علمي و 

مدّون براي کنترل و مبارزه با پيامدهاي ناشي از سوانح، توسعه و به کار گرفته شده است.

1-2- تعریف مسئله و ضرورت انجام پژوهش

در حادثه های غيِرمترقبه و باليای طبيعی، امدادرسانی سريع و مؤثر موجب تقليل در خسارت های جانی و مالی 
مناطق صدمه ديده خواهد شد. استفاده از يک برنامه ريزی دقيق موجب خواهد شد تا تمامی عوامل درگير در اين 

حرکت امدادی عملکرد مؤثرتری داشته باشند. 

کشور ايران بين 10 کشور باَلخيز جهان قرار دارد و همواره در معرض وقوع حوادث و سوانح و رويدادهاي 
نيز  به دنبال آن، متحمل زيان هاي هنگفت جاني و مالي گرديده است. شهر تهران  بحران زاي متعددي بوده که 
به واسطه موقعيت و ويژگی های جغرافيايی و زمين شناختی و شرايط خاص خود، مستعد بروز يک حادثه و رخداد 
طبيعی است و ازجمله شهرهای پر خطر کشور ما محسوب می شود که هر آن، انتظار وقوع يک حادثه طبيعی در 

آن کاماًل متصور است. 

مخاطرات متعددی برای شهر تهران متصور است اما مهم ترين و محتمل ترين آن زلزله است. حادثه در هر سطح 
و شدتی که رخ دهد، در شهری با ويژگی های تهران قطعاً منجر به بروز آسيب هايی خواهد شد. ازجمله اين آسيب ها، 
بحث تخريب بناهای شهری و مسکونی و به تبع آن، اختالل در شبکه های حمل ونقل و لجستيکی است. اين بدان 

معناست که تمامی تسهيالت متولی اقدام در شرايط بحران برای امدادرسانی، متأثر خواهند بود. 

باتوجه به افزايش سوانح و باليای طبيعی در جهان و خصوصًا در کشور ما، و به تبع آن افزايش خسارت های 
مديريت شرايط  و  اين حوادث  اثر  به منظور کاهش  بشردوستانه  لجستيک  به  توجه  وارده، ضرورت  مالی  و  جانی 
بحرانی، روزبه روز افزايش می يابد. از طرف ديگر، باتوجه به مسائل سياسی کشورمان بايد در اين زمينه نيز خود را 
از کمک ساير کشورها بی نياز کنيم و با داشتن برنامه هايی کاربردی و علمی، آمادگی پاسخ گويی به چنين شرايطی 

را داشته باشيم.
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1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی اين پژوهش عبارت است از: توسعه مدل مکان يابی تسهيالت اسکان موقت، امداد اضطراری و 
انبارهای ذخيره کاال، نحوه تخصيص عرضه به تقاضا، مسيريابی وسايل نقليه و توزيع اقالم امدادی و برنامه ريزی 
انتخاب پارک سوارهای حومه شهر )متقاضيان ورود به شهر  تخليه و جابجايی آسيب ديدگان مناطق بحران زده و 

توسط اتوبوس به ترمينال داخل شهر )که مشخص هستند( انتقال می يابند( 

1-4- قلمروی پژوهش

اين پژوهش محدود به شرايط تعريف شده در مطالعه موردی شهر تهران با مفروضات برنامه ريزی حمل ونقل 
تعريف شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران می باشد. باتوجه به مفروضات مطالعه موردی قلمروی 
مکانی تسهيالت موردِ برنامه ريزی در محدوده يکی از مناطق شهر تهران پراکنده می باشد. اطالعات اوليه مربوط 
با عنوان  تأسيس شده  مراکز  و  پژوهش های مشابه،  در  انجام شده  باتوجه به مطالعات جغرافيايی  اين تسهيالت  به 
و  راه آهن  )فرودگاه،  درگاه ها  و  موقت  اسکان  برای  مستعد  فضاهای  بيمارستان ها،  اضطراری،  امداد  پايگاه های 
پايانه ها(، و مسيرهای ارتباطی سطح منطقه در نظر گرفته شده است. اين پژوهش در سال 1394 و 1395  هجري 
شمسي انجام گرفته و اطالعات موردِ بررسی در اين پژوهش مربوط به اطالعات شهر تهران دهه 90 هجری شمسی 

می باشد.

1-5- مفروضات پژوهش

رياضی  برنامه ريزی  و  مدل سازی  امکان  و  موردی  مطالعه  در  برنامه ريزی  نيازهای  براساس  پژوهش  اين  در 
مفروضاتی در نظر گرفته شده است که به طورکلی در زير آمده است:

مکان بيمارستان ها و مراکز بالقوه اسکان موقت، امداد اضطراری و انبارها پيش از وقوع بحران مشخص - 1
می باشد.

مکان و مقدار تقاضا و تعداد افراد گروه های سه گانه غيرِ قطعی بوده و وابسته به سناريوی بحران می باشد - 2
)توزيع احتمالی سناريوها توسط فرد خبره، اطالعات مربوط به بحران های مشابه و سامانه تخمين خسارات 

و تلفات تعيين می گردد(.

بالقوه - 3 انبارهای  و موجودی  کانديد  اضطراری  امداد  و  موقت  اسکان  مراکز  بيمارستان ها،  ميزان ظرفيت 
مشخص می باشد.

بخشی از ظرفيت و موجودی بيمارستان ها، موجودی انبارهای کاال و ظرفيت اماکن اسکان موقت ممکن - 4
است بر اثر خرابی های ناشی از بحران از بين برود )توزيع احتمالی خرابی ها توسط فرد خبره و بااستفاده از 

اطالعات مربوط به بحران های مشابه و سامانه تخمين خسارات و تلفات تعيين می گردد(.
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1-6- جنبه هاي نوآوري پژوهش

در اين پژوهش، پس از مرور ادبيات و بررسي شرايط مسئله، مدل هاي مرتبط انتخاب شده و توسعه داده می شوند 
و در انتها نيز بااستفاده از ابزارهای بهينه سازي تحت سناريوهای شناسايی شده، مورد  حل عددي قرار خواهد گرفت.

نوآوري اين پژوهش شامل بندهاي زير است:

بررسی هزينه- فايده انتقال يا تقويت سازه های مربوط به استقرار تسهيالت ثابت امدادرسانی؛- 1

ارزبابی پاسخ های مدل از جنبه های هزينه، زمان و قابليت اطمينان باتوجه به مدل چندهدفه؛- 2

رديابی نوع و مقدار محموله های امداد و بازماندگان، و مسير حرکت وسايل نقليه. - 3

1-7- روش پیشنهادي

تصميم سازی  گرايش  با  که  می شود  محسوب  آينده نگر  مطالعه  يک  زمانی  بُعد  براساس  پژوهشی  طرح  اين 
براساس توسعه سناريوهای قابل تصور ارائه گرديد است.

اين پژوهش به دليل اينکه با هدف به دست آوردن درکی درست از  يک رخداد واقعی، به وسيله دانش کسب شده 
در علوم مربوط به زنجيره تأمين و لجستيک صورت گرفته، در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گيرد و اطالعات 
موردِ نياز آن براساس نگاشت سوابق موجود در مطالعات صورت گرفته در حوزه مديريت بحران در سوانح طبيعی شهر 

تهران، به صورت توصيفی )يا غيرِ آزمايشی( گردآوری خواهد شد.

در اين پژوهش پس از مرور ادبيات موضوع و بررسی تاريخچه  موجود برای حوزه های زنجيره تأمين، لجستيک و 
برنامه ريزی در رخداد بحران، سعی می گردد تا الگويی مناسب برای به دست آوردن درکی مناسب از شرايط ارائه دهد.

کارشناسان  و  مديران  با  کتابخانه ای، مصاحبه  مطالعات  ازطريِق  داده های جمع آوری شده  بااستفاده از  ادامه  در 
متولی اين موضوع، مفروضات مناسب طبقه بندی می گردد و در انتها نيز با توسعه يک مدل رياضی براساس مطالعه 

موردی و حل عددی آن، پاسخ برخی از سناريوهای تعريف شده ارائه می گردد.
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فصل دوم: مباني نظري و ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه

در اين فصل با ارائه مطالبی پيرامون ادبيات مربوط به زنجيره تأمين و لجستيک در شرايط بحران، سعی شده 
زنجيره  ادبيات  با  مرتبط  مفاهيم کلی  و  تعاريف  ابتدا  در  ايجاد شود.  تحقيق  با موضوع  بيشتری  تا شناخت  است 
تأمين و لجستيک، به همراه توصيفی از شرايط پيش آمده در حوادث غيِرمترقبه ارائه می گردد. همچنين الزم است تا 
وضعيت شهر تهران نيز متناسب با اين تعاريف ترسيم گردد. در نهايت با دسته بندی فعاليت های موردِ انتظار در يک 
زنجيره تأمين امدادی در شرايط بحرانی در کل بازه مديريتی يعنی پيش از وقوع و پس از وقوع بحران، مروری بر 

پژوهش های انجام شده و مدل های ارائه شده در اين زمينه خواهد شد.

2-2- تعاریف و مفاهیم کلی

2-2-1- زنجیره تأمین

زنجيره تأمين در يک نگاه از چند بخش شامل توليد کننده، توزيع کننده، عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده 
تشکيل شده است. عملکرد مناسب زنجيره تأمين، مشروط بر آن است که هريک از اجزا به خوبی وظيفه خود را انجام 
دهند؛ ازاين رو امروزه هريک از اين اجزا را به صورت جدا در نظر نمی گيرند بلکه تمام اجزا به صورت يک کل در نظر 

گرفته می شود و هدف، بهينه کردن فعاليت های کل زنجيره می باشد. 

2-2-2- لجستیک

لجستيک متشکل از توزيع و مديريت مواد است که به جريان هاي فيزيکي و اّطالعاتي مواد اوليه در مراحل 
نظر دارد که از داخل و  مختلف و همچنين توزيع محصول نهايي مربوط مي شود. مديريت مواد، جريان هايي را مدِّ
ميان فرايند هاي توليد مي گذرند؛ درحالي که توزيع به جريان هايي مي پردازد که از آخرين نقطه توليد تا مشتري يا 
مصرف کننده نهايي را شامل مي شود؛ بنابراين گستره لجستيک از تأمين مواد اوليه براي توليد محصول شروع شده و تا 
ارائه محصول نهايي به مصرف کننده ادامه پيدا مي کند. 5 جزء اصلي براي لجستيک عبارت اند از: ذخيره سازي، انبارداري 
و جابجايي مواد، حمل ونقل، موجودي، اّطالعات و کنترل و بسته بندي و مجموعه سازي )روشتون و همکاران، 2006(.

2-2-3- انواع بالیا و حوادث

تعاريف و تقسيم بندي هاي مختلفي براي بحران و مفاهيم نزديک به آن مانند: فاجعه، فوريت )شرايط اضطراري( 
و حادثه ارائه شده است که اغلب آنها حول عوامل ايجاد بحران، شدت اثر بحران، سرعتِ عمل الزم براي مقابله با 

بحران، حوزه نفوذ بحران و ... قرار دارد.

فاجعه، موقعيتي بحراني است که الزم است با سرعت با آن مقابله شود تا اثرات و عواقب وخيم آن کاهش يابد 
و مهار شود. اصطالحات مديريت فاجعه و مديريت اضطراري بيشتر از مديريت بحران در بررسي چگونگي مديريت 

حوادث طبيعي و انسان ساخت، موردِ استفاده قرار مي گيرد.
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شکل 2-1 خالصه اي از موقعيت اين چهار مفهوم را در مقايسه با هم نشان مي دهد.

 (Disaster)فاجعه 
 مزلزله ب :مثال

 (Crisis)بحران 
و وجود فرهنگ نامناسب کاري  :مثال

 تمشکالت در توليد و فروش محصوال
 زياد

 شدت
 (Emergency)فوريت يا اضطرار 

سوزي کوچک در محلي نزديک  آتش :مثال
 لبه مواد قابل اشتعا

 (Incident/Accident)حادثه 
 کم رتصادف خفيف دو خودرو در شه :مثال

   کم زياد
 فوريت مقابله

  

شکل 2-1: تفکیک مفاهم و اصطالحات مرتبط با بحران )اشنایدر، 2012( 

2-3- مدیریت بحران و مراحل آن

مديريت بحران شامل کليه فعاليت هايي است که براي جلوگيري و کاهش اثرات بحران و بازگشت سريع به 
شرايط عادي صورت مي پذيرد. مديريت بحران سعي مي نمايد با تأثير بر هريک از ويژگي هاي اجزاء بحران، ميزان 
تأثير آن ها را کاهش دهد. در مرحله پيشگيري سعي مي شود با کاهش دادن ميزان تأثير پذيري زندگي افراد، تجهيزات 
و تأسيسات ابعاد فاجعه کاهش داده شود. در فرايند آمادگي بر روي افزايش درک افراد و سازمان ها از ميزان ريسک 
خطرات کار مي شود؛ اين امر زمينه هاي تالش و انجام فعاليت هاي بعدي را فراهم مي سازد. در اين مرحله همچنين 
بر روي ارتقاء ميزان ظرفيت و توانايي جامعه براي مقابله با بحران کار مي شود. در مرحله مقابله، ظرفيت و توانايي 
ايجادشده، براي نجات انسان ها و  رفع سريع اختالالت ناشي از بحران به کار گرفته مي شود. در مرحله بازسازي 

عمدتًا بر روي خسارات کار شده و سعي مي شود تأثير آن ها بر زندگي انسان ها به سرعت رفع گردد.

از لحاظ زمانی در رابطه با بحران با سه مرحله زمانی مواجه هستيم؛ مرحله اول پيش از وقوع بحران است که 
درواقع فاز آمادگی و برنامه ريزی است؛ مرحله دوم در حين وقوع بحران می باشد که درواقع فاز عمليات امدادونجات 
بازماندگان مهم ترين فعاليت های اين فاز می باشد؛ مرحله سوم: بعد  بوده و توزيع اقالم امدادی و امدادرسانی به 
از وقوع بحران است که در آن هدف، بازگشت به شرايط اوليه می باشد که شامل فعاليت هايی نظير آواربرداری، 

بازسازی و ... است. 

2-4- نقش و اهمیت بحران

در اين بخش با ارائه آمار سوانح و باليا در جهان و ايران، ميزان تأثير آن ها برفعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 
مرور شده و  لزوم توجه به مديريت بحران تبيين خواهد شد.
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2-4-1- آمار سوانح و بالیا در جهان

در مقايسه دو دهه ميالدی مي توان گفت که تعداد افراد کشته شده در اثر سوانح و باليا در دهه 1980 بيشتر از 
دهه 1990 بوده است. همچنين در دهه 90 افراد بيشتري تحتِ تأثير اثرات مخرب سوانح و باليا قرار گرفته اند )اين 
رقم به طور متوسط در حدود 211 ميليون نفر در سال مي باشد؛ درحالي که در دهه 1980، ميانگين آن 147 ميليون 
نفر بوده است( )گزارش صليب سرخ، 2001(. همچنين تعداد بحران هاي عمده در دهه 90 تقريبًا 3 برابر بحران هاي 
)زنجيرانی فراهانی و  برابر شده است  بوده است و هزينه هاي مالي وقوع چنين بحران هايي 9  دهه 60 ميالدي 
حکمت فر،  2009(. از ديد اقتصادي و هزينه، وخيم ترين باليا عبارت اند از سيل، زمين لرزه و طوفان و از ديدگاه 

تلفات انساني، باليايي  همچون خشکسالي و قحطي، نقش چشم گيري دارند. 

2-4-2- جایگاه ایران در میان کشورهاي بحران خیز 

بين تعداد کشته شدگان براي 10 کشور بحران خيز جهان در سال هاي 1994 تا 2003، ايران پس از چين و 
هند مقام سوم را دارا مي باشد؛ اين مطلب نشان دهنده اهميت بحران در زندگي مردم اين مرز و بوم است. همچنين 
باتوجه به خسارات گزارش شده براي تمامي بحران ها بر حسب ميليارد دالر، ايران در بين سال هاي 1994 تا 2003 
ميالدي با تحمل خسارتي معادل 12.34 ميليارد دالر در جايگاه يازدهم در جهان قرار دارد که به نوبه خود، نشان گر 

حياتي بودن مسئله بحران و ميزان آسيب پذيري اقتصاد کشور از سوانح و باليا است.

2-5- لجستیک اضطراری

در شرايط عادی چنانچه يک زنجيره تأمين با يک چالش نظير کاهش کيفيت محصول، کمبود کاال، تأخير در 
تحويل کاال و ... مواجه شود، منافع زنجيره به خطر افتاده و در نهايت ممکن است بخشی از سهم بازار را از دست 
داده و در نتيجه سودآوری آن کاهش يابد. ولی در شرايطی که يک فاجعه نظير زلزله، سيل و ... به وقوع می پيوندد، 
عملکرد نادرست زنجيره تأمين، خسارات غيرقابل جبرانی را به همراه دارد؛ زيرا در چنين شرايطی عملکرد زنجيره 
تأمين مستقيمًا بر روی جان انسان ها اثرگذار می باشد. درنتيجه عملکرد زنجيره تأمين در اين شرايط موضوع بسيار 

مهمی است که به آن لجستيک اضطراری نيز اطالق می شود.

2-5-1- تفاوت لجستیک اضطراری و لجستیک تجاری

در ادبيات در بسياری از موارد به جای لجستيک اضطراری واژه »لجستيک بشردوستانه« به کار برده شده است، 
که تعدادی از تفاوت های آن با لجستيک تجاری در جدول 2-1 آمده است.
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جدول 2-1: تفاوت های لجستیک بشردوستانه و لجستیک تجاری

لجستیک بشردوستانهلجستیک تجاری

نا هماهنگهماهنگ

خودجوشپس از درخواست

ناهمگونطبقه بندی شده

عدم وجود انگيزه سودگيریبا هدف سودآوری

سرعت باال با هدف حفظ جان انسان هاطبق برنامه زمانی

کوتاه کردن زنجيره و حذف واسطه هازنجيره تأمين طراحی شده

2-5-4- چالش های کلیدی برنامه ریزی لجستیک اضطراری در مقایسه با لجستیک تجاری

باتوجه به شرايط خاص بحران ها از لحاظ برنامه ريزی نيز چالش ها و مشکالت زيادی در برنامه ريزی لجستيک 
اضطراری وجود دارد که عبارت اند از )آکيل و همکاران، 2012(:

الف( وجود عدم قطعيت های زياد )عدم دسترسی مسيرها، مباحث ايمنی، تغيير ظرفيت های تسهيالت، عدم 
قطعيت تقاضا(؛

لجستيک های  زيادی  تعداد  شامل  ارتباطی،  خطوط  )آسيب ديدن  هماهنگی ها  و  ارتباطات  پيچيدگی  ب( 
مشارکتی، دولت و عدم دسترسی به اطالعات تقاضا در زمان وقوع بحران(؛

ج( تحويل به موقع و با کيفيت بسيار سخت تر است؛

د( محدوديت منابع )ذخاير کاالها، انسان ها، ظرفيت حمل ونقل و انرژی(.

2-6- جمع بندی مرور ادبیات بحران

پژوهش جاري از نقطه نظر بحران، به بحران هاي طبيعي مي پردازد؛ وجه مشترک سوانح و بالياي مذکور در 
از جنبه های ميزان و مکان  تأثير آن ها بر تسهيالت و شبکه  لجستيک می باشد که  دامنه  جغرافيايي و همچنين 
تقاضای ايجادشده، مسيرهای در دسترس، موجودی و ظرفيت تسهيالت، دارای عدم قطعيت هايی می باشد. از سه 
دسته  اصلي سوانح و بالياي طبيعي يعني زمين شناختي، جوي و اقليمي، و بيولوژيک )مانند آفات و بيماري هاي 
نباتي و حيواني و هجوم حشرات موذي(، تنها بحران ايجاد شده توسط دو دسته  اول مي توانند در تسهيالت لجستيکي 
مديريت  مراحل  پژوهش،  از  در قسمتی  باشند.  داشته  به همراه  را  قطعيت های مذکور  و عدم  ايجاد کرده  اختالل 
بحران و اجزای آن موردِ بررسی قرار گرفت؛ از اين منظر نيز پژوهش حاضر، در حوزه پاسخ و واکنش در برابر بحران 
يا به عبارت ديگر، در فاز مقابله و امداد  قرار می گيرد. به لحاظ تصميم گيری نيز اين پژوهش در حوزه تصميمات 

عملياتی قرار می گيرد.
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2-7- برنامه ریزی لجستیک در شرایط بحران

مدل هاي رياضي متعددي براي پاسخ گويی به تصميمات عمليات امدادونجات در شرايط بحران توسط نويسندگان 
مختلف ارائه شده اند که در اين فصل مروری بر آن ها شده و به تشريح اهم آن ها پرداخته شد. براي رويکردهاي 
متفاوت، مدل هاي متفاوتي نيز وجود دارد، بارزترين اين مدل ها، مدل اوزمار و دمير )که از ديدگاه ماکروسکوپی 
به مسئله پرداخته است( و مدل نجفی و همکاران )که از ديدگاه ميکروسکوپی مسئله را بررسی کرده است( بودند. 
مدل اول مدلی تک هدفه و تک دوره ای با پارامترهای قطعی پاسخ گوی مسائل جريان و تخصيص می باشد. مدل 
دوم مدلی چندهدفه، چنددوره ای با پارامترهای تقاضا و عرضه غيرقطعی پاسخ گوی مسائل جريان و تخصيص و 

برنامه ريزی موجودی انبار می باشد.

2-8- قابلیت اطمینان زنجیره تأمین

پايايی زنجيره تأمين يکی از مهم ترين مسائل مربوط به زنجيره های تأمين می باشد که متأسفانه در مطالعاتی که 
در اين زمينه انجام می شود و مدل هايی که ارائه می شود معمواًل ناديده گرفته شده  است. دليل اين امر آن است که 
مدل سازی و اندازه گيری پايايی زنجيره تأمين، کاری بس دشوار است و نياز به درنظرگرفتن عوامل مختلفی ازجمله 
پايايی مسير، توليد به موقع کارخانجات، اختالل پذيری تسهيالت، مشتريان هدف )ميزان تقاضا، مکان تحويل( و 
... می باشد. اين مسئله در شرايطی که يک بحران يا فاجعه به وقوع می پيوندد، از اهميت بيشتری برخوردار است؛ 

زيرا در اين شرايط زمان بسيار مهم است و پايايی زنجيره های تأمين به طور مستقيم با جان انسان ها رابطه دارد.

با مروری بر پژوهش هايی که مبحث قابليت اطمينان زنجيره  تأمين را موردِ توجه قرارداده اند، ازآنجايی که در 
ادبيات بحران، مالحظه قابليت اطمينان در فاز تصميمات عملياتی زنجيره تأمين کم تر موردِ توجه قرارگرفته است، 
می توان به اين نتيجه رسيد که مباحث مسيرهای جايگزين و همچنين تسهيالت پشتيبان ازجمله مهم ترين موارد 
تقويت قابليت اطمينان زنجيره تأمين می باشند که لحاظ نمودن اين موارد در مدل های امدادونجات مبحثی نو و 

کاربردی می باشد. 

2-9- جمع بندی

در اين فصل، به بررسي و مرور ادبيات مديريت زنجيره  تأمين و لجستيک، مديريت بحران و مدل هاي رياضي 
برنامه ريزی لجستيک در شرايط بحران پرداخته شد. در خالل اين بررسي، موارد زير مشخص شدند:

افق زماني موضوع اين تحقيق کوتاه مدت بوده و جزء تصميمات عملياتی قرار مي گيرد.

ايران خسارت هاي زيادي را وارد مي کنند؛ همچنين باليا و سوانحي که بر تسهيالت  بحران هاي طبيعي در 
لجستيکي موردِ بررسي تأثير مي گذارند، به صورت منطقه اي و موضعي بروز مي کنند و مستقل از هم رخ مي دهند.

شکاف تحقيقاتی به شرح زير می باشد:

عدم توجه به عدم قطعيت در تقاضا؛- 1
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عدم توجه به هزينه- فايده انتقال يا تقويت سازه های مربوط به استقرار تسهيالت ثابت امدادرسانی؛- 2

عدم توجه به رديابی نوع و مقدار محموله های امداد و بازماندگان، و مسير حرکت وسايل نقليه؛- 3

عدم توجه به مسائل مکان يابی، تخصيص و مسيريابی به صورت توأمان؛- 4

به ترمينال - 5 اتوبوس  انتخاب پارک سوارهای حومه شهر، و متقاضيان ورود به شهر توسط  به  عدم توجه 
داخل شهر.

در فصل بعد به توسعه  مدل های پايه در جهت مطابقت با مدل مفهومي مطالعه موردي پرداخته مي شود.
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فصل سوم: مدل پیشنهادی - روش تحقیق

3-1- مقدمه

تحقيق حاضر بااستفاده از روش تحقيق توصيفی، در پی آن است که تعميم های روشن و فرضيه های علمی بنا 
کند تا برنامه های کاربردی و مؤثری برای پاسخ به رويدادهای مشابه ارائه نموده و در اختيار مديران قرار دهد. در 
اين راستا به توسعه مطالعات علمی قبل و کاربردی نمودن  آن ها توجه ويژه دارد. مدل پيشنهادی در اين پژوهش 

-که جزئيات آن در پيوست آورده شده است- براساس سه گام زير بنا شده است:

گام اول: شناسايی و برآورد اثرات زلزله بر سيستم های حمل ونقل شهری؛

گام دوم: جمع آوری داده ها و اطالعات موردِ نياز درخصوِص محدوده مطالعه موردی؛

گام سوم: تخمين انواع تقاضا در شرايط وقوع زلزله.

در گام اول به منظور آشنايی و ايجاد درک دقيق از فضای مسئله و نحوه عملکرد سيستم، اطالعاتی جمع آوری 
گرديد که برای اين منظور از شيوه مصاحبه و استفاده از سوابق موجود بهره گرفته شده  است. در اين راستا اطالعات 
و مستندات ثبت شده درمورد زلزله های اهر، ورزقان، هريس و بم در داخل کشور و اطالعاتی درمورد نحوه عملکرد 
سيستم های لجستيکی کشورهای پيشرفته در زمان وقوع بحران، موردِ استفاده قرار گرفت. از ديگر سو، با مصاحبه با 
افراد درگير در امر امدادونجات و ثبت وقايع در سازمان پيشگيری و مديريت بحران و واحد مديريت بحران دانشگاه 
مطالعه  اينکه  باتوجه به  دوم  گام  در  شد.  کسب  سيستم  عملکرد  نحوه  درخصوِص  دقيقی  اطالعات  اشتر،  مالک 
موردی اين پژوهش شهر تهران می باشد، اطالعاتی درمورد بافت  و زيرساخت های شهر تهران، پراکندگی جمعيت، 
پايگاه های مديريت بحران، بيمارستان ها و سايت های اسکان موقت موجود، تفاهم نامه های موجود بين شهرداری 
و کارخانجات مختلف در زمينه مديريت تقاضای کاالهای امدادی و گسل های فعال و غيرفعال در شهر تهران از 
سازمان های پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران، هالل احمر، شهرداری، دفتر برنامه ريزی و مطالعات شهر 
تهران جمع آوری گرديد. در گام سوم جهت کسب اطالعات تخمينی درخصوِص ميزان تقاضايی که برای کاال و 
حمل ونقل انسان ها ايجاد می شود، از سامانه تخمين خسارات و تلفات ناشی از زلزله و نقشه های GIS بهره گرفته 

شد. 

 در ادامه، با انجام مصاحبه با افراد متولی در مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران و سازمان پيشگيری و 
مديريت بحران شهر تهران و همچنين مراجعه به سايت های اينترنتیtdmmo.tehran.ir و rpc.tehran.ir فعاليت های 
صورت گرفته در شهر تهران برای پاسخ گويی مناسب به اين بالی طبيعی )زلزله( شناسايی شده و کمبودهای موجود 

مشخص گرديد. 

فعاليت های صورت گرفته توسط پژوهشگران و خود سازمان های ذی ربط در زمينه مديريت لجستيکی شرايط 
بحران عبارت اند از: 1( تعيين مکان 11 مکان اسکان موقت: اين مکان ها، 11 پارک شهر تهران می باشند که تعدادی 
از اين مکان ها مجهز به امکاناتی نظير سرويس بهداشتی، نانوايی و آب شرب هستند؛ 2( تعيين مکان و احداث 99 
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پايگاه امداد: الف- پايگاه های ويژه مديريت بحران )22 پايگاه در هر منطقه(،  ب- پايگاه های ويژه استان های معين 
)4 پايگاه در ورودی شهر تهران(،  ج- پايگاه های چندمنظوره )73 پايگاه که هم برای اسکان قابل استفاده هستند و 
هم برای ذخيره کردن کاالهای امدادی(؛ 3( توسعه  مدلی رياضی جهت مکان يابی مراکز توزيع و مديريت موجودی؛ 
تعيين نوع  ارائه راهکارهای مديريتی کاهش مخاطرات؛ 5(  لرزه ای شهر تهران و  4( تحليل ميزان آسيب پذيری 
بافت ساختمان های مناطق مختلف و ميزان مقاومتشان در برابر ريشترهای مختلف زلزله )سامانه تخمين خسارات(. 

همان طورکه در موارد باال ذکر شد، به اين نتيجه می توان رسيد که در بحث لجستيک بحران، تمرکز فعاليت ها 
نشده  است.  توجه چندانی  به ساير مسائل  و  بوده  دائمی  و  بالقوه  مکان يابی موجوديت های  بر روی بحث  بيشتر 
درواقع مسائلی از قبيل مکان يابی موجوديت های سيار، مسيريابی وسايل نقليه جهت تخليه و انتقال بازماندگان و 
توزيع کاالهای امدادی )باتوجه به ظرفيت کم امدادرسانی هوايی ازطريِق بالگرد( و نحوه تخصيص بهينه هريک از 
تسهيالت به نقاط تقاضا در سناريوهای مختلف زلزله، ازجمله مسائلی است که در ستاد بحران مغفول مانده  است. 

ارائه راهکاری جهت پاسخ گويی به اين مشکالت ازجمله اولويت های کاری ارگان های ذی ربط می باشد. 

در ادامه، تعدادی ديگر از مشکالت موجود در ستاد بحران بيان می گردند:

عدم وجود اولويت بندی برای انتقال بازماندگان؛- 1

تعيين مسير وسايل نقليه امدادونجات به دليل از کار افتادن دوربين های سطح شهر و عدم پوشش کامل - 2
اين دوربين ها؛

مديريت وسايل نقليه ای که در هر دوره برنامه ريزی وارد ناوگان حمل ونقل امدادونجات می شوند؛- 3

تعيين مکان برپايی تسهيالت سيار )اسکان موقت، امداد اضطراری و انبارهای محلی(؛- 4

مديريت پوشش امدادی بالگردهای در دسترس در نواحی مختلف آسيب ديده؛- 5

عدم توجه به پارک سوارهای حومه شهر و متقاضيان ورود به شهر توسط اتوبوس به ترمينال.- 6

باتوجه به کاربردی بودن پژوهش، توجه به موارد باال در مدل سازی ازجمله الزامات می باشد.

در ادامه، مدل مفهومی مسئله در شکل 3-1 نمايش داده شده است.

- مدل مفهومی

شکل 3-1 که ازطريِق مصاحبه با افراد خبره در ستاد بحران و مطالعه فعاليت های صورت گرفته حاصل شده 
است، نمايش شماتيکی از مسئله می باشد که در آن، جريان کاال و بازماندگان در شبکه ازطريِق کمان ها نمايش داده 
شده  است. 5 نوع از تسهيالت که در عمليات امدادونجات به صورت مستقيم درگير می باشند نيز ازطريِق نمادهايشان 
نمايش داده شده  است. از بين تسهيالت نمايش داده شده، مکان های مراکز اسکان موقت، مراکز امداد اضطراری و 
تعدادی از انبارها )انبارهای محلی( از بين نقاط کانديد تعيين می گردد. بازماندگان در مراکز بحران زده به سه دسته 
تقسيم می شوند: دسته اول، عده ای که آسيبی نديده اند )آوارگان( که به صورت مستقيم به اماکن اسکان موقت انتقال 
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می يابند؛ گروه دوم )مصدومان نوع B( بازماندگانی هستند که تشخيص وضعيت جسمی شان نياز به معاينه توسط 
پزشک دارد که پس از انتقال به مراکز امداد  اضطراری و انجام معاينه توسط پزشک، ممکن است تشخيص داده شود 
که وضعيتشان وخيم بوده و به عنوان مصدوم نوع A شناخته شوند و به بيمارستان منتقل شوند يا اينکه وضعيتشان 
مطلوب بوده و به عنوان آواره شناخته شده و به مراکز اسکان موقت انتقال يابند؛ و گروه سوم )مصدومان نوع A( اين 
گروه بازماندگانی هستند که وضعيتشان وخيم بوده و می بايست به سرعت به بيمارستان منتقل شوند. جريان کاالها 
و تيم های خدماتی به اين صورت است که دسته اول )تجهيزات و تيم های امدادونجات( از انبار به مراکز بحران زده 
ارسال می گردد، دسته دوم که شامل اقالم عمومی می باشد از انبار به مراکز اسکان موقتی که آوارگان به آنجا منتقل 
شده اند ارسال می شود و دسته سوم )اقالم و تيم پزشکی در مراکز امداد  اضطراری( نيز ازطريِق بيمارستان تأمين 
می گردد. در شکل فوق، کمان های خط چين نشان از مسيرهای بازگشتی است که وسيله نقليه، ممکن است بدون 

بار طی کند.  

شکل 3-1: مدل مفهومی شبکه امداد و نجات

3-2- کاربرد مدل )خروجی ها(

تحليل ميزان پراکندگی تقاضای کاالهای امدادی، مکان های بحران زده و حمل ونقل آسيب ديدگان احتمالی - 
برمبنای سناريوهای توصيفی؛

حالت های مختلف در تعيين ظرفيت های )قابل دسترس يا مازاد( بيمارستانی و مکان های امدادی؛ •

حالت های مختلف در شدت رخداد حادثه؛ •

حالت های مختلف در تصميمات مديريتی نظير احداث يا تخريب تسهيالت؛ •
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پاسخ های مناسب در زمينه های مکان يابی، تخصيص، مسيريابی و تخليه و بارگيری به وسيله مدل رياضی - 
برمبنای سناريوهای احتمالی )توسعه داده شده(؛

انتخاب ظرفيت پارک سوارها.- 

3-2-1- اهداف مدل

نمودن  حداقل  هدف  با  است،  شده  پرداخته  بدان  به تفصيل  گزارش  پيوست  در  که  ارائه شده  رياضی  مدل 
تقاضای ارضانشده برای کاالها و انتقال بازماندگان، حداکثر نمودن قابليت اطمينان عمليات امدادونجات باتوجه به 
انجام عمليات امدادونجات )شامل: هزينه تأسيس مراکز اسکان موقت، امداد  حمل ونقل ها، حداقل نمودن هزينه 

اضطراری و انبارهای محلی و هزينه حمل ونقل بازماندگان و اقالم امدادی(، ساخته شده است. 

3-2-2- مفروضات مدل

نظر است.- 1 حمل ونقل بازماندگان و توزيع اقالم امدادی توأمان مدِّ

ناوگان وسايل نقليه ناهمگن بوده و سه نوع وسيله نقليه در دسترس است )کاميون: قابليت حمل اقالم - 2
 B و A عمومی، تيم و تجهيزات امدادونجات و آوارگان را دارد؛ آمبوالنس: قابليت حمل مصدومان نوع
و اقالم و تيم پزشکی را دارد؛ بالگرد: قابليت حمل تيم و تجهيزات امدادونجات، اقالم و تيم پزشکی و 

بازماندگان نوع A و B را دارد(.

در حمل ونقل ها برداشت، حمل و تحويل1 برقرار است )به طوری که پس از تخليه کل يا بخشی از بار يک - 3
وسيله نقليه درصورت امکان بارگيری مجدد صورت می گيرد(.

حمل هم زمان کاال و بازمانده در يک وسيله نقليه امکان پذير نيست. - 4

چند قلم کاال )آب معدنی، چادر، کنسرويجات، کمک های اوليه پزشکی( و چند نوع تيم امدادرسانی )تيم - 5
پزشکی و تيم امدادونجات( در دسترس است.

که - 6  B نوع  مصدومان   -2 است؛  وخيم  وضعيتشان  که   A نوع  مصدومان   -1( بازماندگان  تقسيم بندی 
.)C وضعيتشان نامشخص بوده و نياز به معاينه اوليه دارند؛ 3- بازماندگان سالم )آوارگان( نوع

چند نوع تسهيالت مدنظر است که عبارت اند از: 1- بيمارستان ها؛ 2- انبارها؛ 3- مراکز امداد اضطراری - 7
)مراکزی هستند که پس از وقوع بحران تأسيس می گردند و نقش يک مرکز معاينه اوليه مصدومان نوع B را 
دارند که جهت تشخيص وضعيتشان نياز به معاينه پزشک می باشد و تنها جراحت های سطحی و سرپايی را 
درمان می کنند(؛ 4- مراکز اسکان موقت که پس از وقوع بحران برپا می گردند )به منظور اسکان افراد آواره(.

مکان يابی مراکز امداد اضطراری، اسکان موقت و انبارهای محلی به اين ترتيب است که: مراکز بالقوه - 8
جهت تأسيس و برپايی اين اماکن پيش از وقوع بحران موجود بوده و پس از بحران مکان يابی می گردند.

1-  Picked up - Delivery
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درنظرگرفتن قابليت اطمينان:- 9

ويران شدن تعدادی از تسهيالت )بيمارستان ها و انبارهای ذخيره کاال(، و يا از بين رفتن بخشی از - 
ظرفيت و موجودی آن ها؛

پايايی مسيرهای حمل ونقل وسايل نقليه ) آمبوالنس و کاميون(.- 

انبارهای محلی مشخص - 10 و  امداد اضطراری  اسکان موقت،  بالقوه  مراکز  و  انبارها  بيمارستان ها،  مکان 
می باشد.

مکان و مقدار تقاضا و تعداد افراد گروه های سه گانه غيرقطعی بوده و وابسته به سناريوی بحران می باشد - 11
)توزيع احتمالی سناريوها توسط فرد خبره، اطالعات مربوط به بحران های مشابه و سامانه تخمين خسارات 

و تلفات تعيين می گردد(.

3-2-3- نوآوری های مدل

از - 1 ازبين رفتن بخشی  امکان  با درنظرگرفتن  قابليت اطمينان تسهيالت و مسيرها:  درنظرگرفتن موضوع 
قابليت  مسير  هر  نقليه  وسيله  نوع  هر  به ازای  نيز  نقليه  وسايل  برای  و  تسهيالت  موجودی  يا  و  ظرفيت 

اطمينان متفاوتی دارد؛

درنظرگرفتن عدم قطعيت در تقاضا، مسيرها و تسهيالت؛- 2

3 - :C و  اوليه جهت تشخيص(؛  معاينه  به  )نياز  زخمی   :B وخيم؛   :A( دسته  به سه  بازماندگان  دسته بندی 
آواره(؛

چندهدفه بودن مدل )1- قابليت اطمينان: که تاکنون موردِ توجه محققان قرار نگرفته است؛ 2- هزينه؛ - 4
و 3- تقاضای ارضانشده(؛

اسکان - 5 مراکز  اضطراری،  امداد  )مراکز  سيار  موجوديت های  مکان يابی  الف(  درخصوِص:  تصميم گيری 
موقت و انبارهای محلی(؛ ب( مسيريابی وسايل نقليه؛ و  ج( تخصيص تسهيالت به صورت توأمان.

3-3- جمع بندی

در اين فصل، ابتدا روش تحقيق معرفی گرديد و پس از آن به شکاف های موجود در پژوهش های قبلی اشاره 
شد. در ادامه، نوآوری های مدل ارائه شده مطرح و سپس مدل مفهومی مسئله موردِ بحث تشريح گرديد و تشريح مدل 
رياضی به همراه تابع هدف و محدوديت ها به پيوست گزارش ارجاع گرديد. درفصل بعد بااستفاده از مدل ارائه شده، 

اطالعات مربوط به منطقه 4 شهرداری تهران، به عنوان مطالعه موردی حل شده و نتايج آن ارائه خواهد شد.
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فصل چهارم: نتایج محاسباتی و مطالعه موردی

4-1- مقدمه

در اين فصل، بااستفاده از جاي گذاري مقادير و پارامترهاي اخذ شده از سازمان های مربوط در محدوده موردِ مطالعه 
و حل مدل ارائه شده بااستفاده از روش حل دقيق، نتايج ارائه می گردد. همچنين انواع خروجی های حاصل از حل مدل 

در قالب نمودارها و جدول ها ارائه و تحليل شده است.

4-2- نتایج محاسباتی

برای حل مسئله، اطالعات مربوط به تعداد بازماندگان، مقدار تقاضا برای کاال، ظرفيت بيمارستان ها، سطوح 
هزينه و ظرفيت تأسيس، ساختار شبکه و قابليت اطمينان مسيرها، هزينه های حمل ونقل، اطالعات مربوط به وسايل 
می باشند.  مدل  ورودی های  موردی،  مطالعه  سازمان  از  اطالعات  با جمع آوری  ازبرنامه  خارج  و کمک های  نقليه 
همچنين امکان تغيير پارامترها در برنامه کامپيوتری وجود دارد. در اين پژوهش متناسب با هر دوره، يک سناريو در 

نظر گرفته شده است. احتمال رخداد هر سناريو در هر حالت .05 و .07 و 0.2 می باشد. 

مقادير مربوط به بازماندگان، باتوجه به نوع بازمانده تفاوت می کند؛ به طوری که تعداد بازماندگان نوع C )آوارگان( 
در دوره های ابتدايی بيشتر بوده و رفته رفته مقدار آن در دوره های بعدی کاهش می يابد. ازاين رو استفاده از توزيع 
بتايی که چوله به چپ باشد و در دوره های زمانی ابتدايی مقادير باالتری بگيرد، تخمين مناسبی می باشد. از سوی 
گروه  توسط  ديده اند،  آسيب   به شدت  که   A نوع  بازماندگان  می گذرد،  امدادونجات  عمليات  زمان  از  هرچه  ديگر 
امدادونجات از اماکن آسيب ديده خارج شده و می بايست به بيمارستان ها منتقل شوند؛ لذا استفاده از توزيع بتايی که 
چولگی آن به سمت راست باشد - به طوری که در دوره های زمانی باالتر مقادير بيشتری بگيرد- منطقی می باشد. 
برای بازماندگان نوع B نيز استفاده از توزيع بتايی که شبيه توزيع نرمال بوده و چولگی آن در وسط است، بنابه 
نظرات ستاد بحران مناسب می باشد. تقاضا برای تجهيزات و تيم امدادونجات، وابسته به مقدار بازمانده ايجاد شده 
در يک منطقه بحران زده  می باشد که مطابق فرمول ارائه شده محاسبه می گردد. ظرفيت بيمارستان در دوره ابتدايی 
به صورت يکنواخت بين 400 تا 500 نفر می باشد و باتوجه به تعداد افرادی که در دوره  ابتدايی در بيمارستان هستند و 
همچنين مصدومانی که طی دوره های مختلف وارد بيمارستان می شوند، در هر دوره نيز بخشی از ظرفيت بيمارستان 
آزاد می شود. هزينه ها و ظرفيت تأسيس مراکز اسکان موقت، امداد اضطراری و انبارها در سطوح مختلف به صورت 
توزيع يکنواخت ارائه شده اند. کمک های خارج از برنامه که به نوعی کمک های مردمی می باشد، بااستفاده از پارامتر 
Surp نشان داده شده  است. اين پارامتر وابسته به زمان بوده و هرچه از زمان بحران می گذرد، حجم کمک ها افزايش 

می يابد. در آخر نيز پارامتر قابليت اطمينان مسير ارائه شده است که نشان دهنده دسترسی مسير می باشد. اين پارامتر 
باتوجه به نوع وسيله نقليه برای يک مسير متفاوت بوده و هرچه از زمان بحران می گذرد - باتوجه به بازسازی مسيرها 

و تخليه آوارهای ريخته شده در سطح خيابان ها- قابليت اطمينان مسيرها افزايش می يابد.
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4-3- مطالعه موردی

از حل آن، منطقه 4 شهرداری تهران به عنوان مطالعه  ارائه خروجی های حاصل  پياده سازی مدل و  به منظور 
نظر قرار گرفته است. اين منطقه دارای 10 درصد مساحت کل شهر تهران بوده که در حدود  موردی اين پژوهش مدِّ
11 درصد از جمعيت شهر تهران در آن ساکن می باشند و با مناطق 1، 3، 7، 8 و 13 دارای مرز مشترک است؛ 
ازاين رو اين منطقه از اهميت بااليی برخوردار بوده و يکی از مرزهای شرقی شهر تهران محسوب می گردد. در ادامه، 

ساير اطالعات راجع به اين منطقه به تفصيل ارائه می  گردد. 

4-3-1- توضیح مسئله و داده ها

بزرگ ترين  دارای  از پرجمعيت ترين، وسيع ترين، مهاجرپذيرترين، پرساخت وسازترين،  به عنوان يکي  منطقه 4 
حريم با دارا بودن پارک جنگلي لويزان و همچنين با ويژگي هايي چون وجود نابرابري اجتماعي- اقتصادي شديد در 
آن، جوان بودن ميانگين سني جمعيت، وجود اقشار آسيب پذير در محله هايي همچون خاک سفيد، شميران نو، شيان 

و ... از ساير محله هاي تهران قابل تمايز و تفکيک است.1

منطقه 4 شهرداری تهران دارای نه ناحيه است و بيمارستان های موجود در سطح منطقه عبارت اند از: بيمارستان 
الغدير، بيمارستان تهرانپارس، بيمارستان رويين تن و بيمارستان قمر بنی هاشم. در سطح منطقه، يک پايگاه ويژه 
پشتيبانی و مديريت بحران وجود دارد که درواقع يکی از انبارهای ذخيره کاال می باشد. شش پايگاه چندمنظوره 
ازاين رو  امداد اضطراری موردِ استفاده قرار گيرد؛  يا  انبار، مرکز اسکان موقت  به عنوان  نيز وجود دارد که می تواند 
باتوجه به موقعيت آن ها، دو مرکز به عنوان مراکز بالقوه تأسيس انبار و دو مرکز جهت تأسيس مرکز امداد اضطراری 

و دو مرکز نيز به منظور مراکز بالقوه تأسيس اسکان موقت تعيين شده اند.2

همان طورکه در شکل 4-1 نيز نمايش داده شده است، تسهيالت شبکه فوق عبارت اند از: ده مرکز بحران زده، 
چهار بيمارستان، سه مکان بالقوه تأسيس انبار، دو مکان بالقوه تأسيس مرکز اسکان موقت و دو مکان بالقوه تأسيس 
مرکز امداد اضطراری. سه نوع وسيله نقليه )آمبوالنس، بالگرد و کاميون( جهت حمل کاال و بازماندگان در نظر 
گرفته شده  است. جهت تأسيس تسهيالت نيز در اماکن بالقوه سه سطح در نظر گرفته شده  است. حال باتوجه به 
نقاط بحران زده و نحوه ارتباط اين نقاط با ساير نقاط شبکه، قصد داريم برنامه ريزی لجستيکی مناسب جهت حمل 
کاال و بازماندگان را ارائه نماييم. ضمنًا فرض شده  است که در اين شبکه سه نوع کاال و سه نوع بازمانده وجود 
دارد؛ به طوری که بازماندگان نوع سه آوارگان می باشند که نياز به درمان نداشته و تنها بايد در اماکن اسکان موقت، 
اسکان داده شوند و ضريب اهميتشان 5 است. همچنين بازمانده نوع 1 )وخيم( با ضريب اهميت 12 و بازمانده نوع 

2 )زخمی( باضريب اهميت 8 می باشند. اطالعات مربوط به کاالها در جدول زير نشان داده شده است.

1-  www.region4.tehran.ir
2-  www.tdmmo.tehran.ir
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شکل 4-1: موقعیت تسهیالت مختلف در سطح منطقه 4

جدول 4-1: اطالعات مربوط به کاال و بازماندگان

)a(Prبازمانده)Pr)bکاال

Ap3A12
Be5B8

La6C5

شبکه فوق، دارای دو مد حمل هوايی و جاده ای بوده و سه نوع وسيله نقليه در آن موجود است. کاميون قابليت 
تجهيزات  قابليت حمل  آمبوالنس  نوع سه،  بازماندگان  و   )Be( امدادرسانی  تجهيزات   ،)Ap( اقالم عمومی  حمل 
پزشکی و بازماندگان نوع يک و دو، و بالگرد قابليت حمل تجهيزات پزشکی و امدادرسانی و بازماندگان نوع يک و 

دو را دارد. اطالعات مربوط به وسايل نقليه در جدول زير ارائه شده است.
جدول  4-2: اطالعات مربوط به وسایل نقلیه

ظرفیت حمل ازماندگانقابلیت حمل کاالقابلیت حمل بازماندگان
)CP(

ظرفیت حمل کاال
)CC(وسیله نقلیه

CBALaBeAp

کاميون1000111530

آمبوالنس011100415

هلی کوپتر011110618

همان طورکه قباًل نيز توضيح داده شد، تنها تقاضا برای تجهيزات امدادونجات است که در مراکز بحران زده تعيين 
می گردد و تقاضا برای ساير کاالها در ساير نقاط و براساس تعداد بازمانده منتقل شده به آن نقاط تعيين می گردد. 

جدول 4-3 ميزان هزينه و ظرفيت پذيرش مراکز اسکان موقت و امداد اضطراری و ميزان هزينه و موجودی 
کاال در انبارها را در سطوح سه گانه تأسيس، تعيين می نمايد.
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جدول4-3:  هزینه و ظرفیت تسهیالت در سطوح مختلف تأسیس

تسهیالت

nl1 nl2 nl3

هزینه تأسیس
)میلیون ریال( ظرفیت/ موجودی هزینه تأسیس

)میلیون ریال( ظرفیت/ موجودی هزینه تأسیس
)میلیون ریال( ظرفیت/ موجودی

w1 579 594 777 837 971 1271

w2 503 535 729 818 912 1382

w3 572 595 758 937 945 1338

e1 95 224 121 464 138 769

e2 99 227 129 421 147 651

l1 415 4341 655 6426 866 8771

l2 461 4191 665 6648 835 8662

4-3-2- نتایج حاصل از حل دقیق

باتوجه به اطالعات فوق، مدل مربوط بر روی يک رايانه  Pentium® Dual-Core با توانايی 3 گيگاهرتز و حافظه 
داخلی 4 گيگابايت بهره گرفته شده است. پس از حل مدل، خروجی های زير حاصل گرديد که در ادامه به ارائه 
و تحليل هريک خواهيم پرداخت. در ادامه مقادير توابع هدف در بهترين مجموعه پارتو، زمان حل، نتايج مسائل 
مکان يابی، تخصيص و مسيريابی ارائه شده است. همچنين ميزان تقاضای ارضانشده در تسهيالت مختلف نيز بيان 

شده  است. 
جدول 4-4: مقادیرتوابع هدف و زمان حل

زمان حلتوابع هدف

Z3(Cost)Z2(Unsatisfied demand)Z1(Reliability)1572 ثانیه

3361246311446.181

3361245180446.752

3689248781448.323

3243249150445.644

3243245687445.385

2715248305440.126

3243248626448.007

2558251519421.168

3243247518446.919

2715247537439.1910
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زمان حلتوابع هدف

Z3(Cost)Z2(Unsatisfied demand)Z1(Reliability)1572 ثانیه

2730247377438.9211

3228250124444.5912

2637250258438.3513

2573249093420.9214

3243246248445.2515

2152251633423.0316

2034252519421.1217

3718244436445.1518

2715249904440.6519

3361248353447.4620

3293250356435.6021

3243250566442.3322

2758250463424.3023

2758250456425.5124

2718251835425.3625

3293250629434.4926

2730251339433.1427

3293248098432.5728

2730251316433.3629

که  می باشد  مدل  حل  از  حاصل  پارتو  بهترين  مجموعه  از  عضو  بيست ونه   4-4 جدول  در  درج شده  مقادير 
هيچ يک از اعضای مجموعه جواب فوق نسبت به ديگر اعضا مرجح نيست؛ به عبارت ديگر، اين مجموعه نسب به 
ساير مجموعه های پارتو بهتر بوده ولی در داخل مجموعه اين نظر و اولويت تصميم گيرنده است که تعيين می کند 
بهترين جواب کدام است. از بين جواب های حاصل شده، کمترين مقدار برای توابع هدف هزينه و تقاضای ارضا نشده 

به ترتيب 2034 و 244436 می باشد. همچنين بهترين مقدار مربوط به تابع هدف قابليت اطمينان 448.32 است.

در جدول 4-5 نتايج مکان يابی تسهيالت نمايش داده شده است.
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جدول4-5: مکان یابی تسهیالت درسطوح مختلف

تسهیالت nl1 nl2 nl3

w1 1
w2 1
w3

e1 1
e2 1
l1

l2 1

همان طورکه در جدول 4-5 نمايش داده شده است، انبار شماره 1 که باتوجه به نقشه در ناحيه 8 قرار دارد، در 
سطح سه تأسيس گرديده و انبار شماره 2 که در ناحيه 9 قرار دارد، در سطح دو تأسيس شده است. انبار شماره 
3 نيز تأسيس نشده  است. همچنين هر دو مرکز امداد اضطراری نيز در سطح يک تأسيس شده اند. از سوی ديگر 
باتوجه به هزينه زياد تأسيس اماکن اسکان موقت تنها يکی از مراکز اسکان موقت که در ناحيه 7 قرار دارد در سطح 
يک تأسيس گرديده است. بديهی است يکی از پارامترهای مهم در پاسخ، وضعيت بازماندگانی است که امدادرسانی 
نشده اند. شکل 4-2 وضعيت بازماندگان امدادرسانی نشده نوعA  طی 12 دوره برنامه ريزی در ده ناحيه مشخص شده 
در سطح منطقه چهار را نشان می دهد. همان طورکه در اين شکل مشاهده می شود در دوره های ابتدايی، اين مقدار 

پايين بوده و رفته رفته افزايش يافته و سپس کاهش می يابد ) محور افقی دوره برنامه ريزی می باشد(.

A شکل 4-2: بازماندگان امدادرسانی نشده نوع
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در ادامه سهم مدهای حمل ونقل در حمل انواع بازماندگان و کاال در شکل 4-3 نشان داده شده است.

شکل 4-3: سهم مدهای حمل ونقل در حمل انواع کاال و بازمانده

همان طورکه انتظار می رفت، حمل ونقل هوايی باتوجه به اولويت باالی انتقال بازماندگان نوع A و B تنها بخشی 
 La و کاالی نوع B و A از اين نوع بازماندگان )به ترتيب 22% و 5% ( را جابه جا نموده است. مابقی بازماندگان نوع
به وسيله بالگرد جابه جا شده اند. از ديدگاه ديگر، باتوجه به محدوديت تعداد بالگرد، اين نوع وسيله نقليه تنها در انتقال 

بازماندگان بد حال موردِ استفاده قرار گرفته است.

همان طورکه در جدول 4-6 ارائه شده  است، در هر اندازه 5 نمونه مسئله تعريف شده  است. تعداد نقاط در نمونه 
مسائل در بازه 6 )نمونه مسئله يک( تا 100 )نمونه مسئله پانزده( متغير می باشد.
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جدول 4-6: اطالعات مربوط به نمونه مسائل

اندازه نمونه 
ردیفمسائل

تعداد نقاط

اسکان موقتامداد اضطراریانباربیمارستانمرکز بحران زده

کوچک

121111

232221

352222

483322

5104322

متوسط

6155423

7186523

8257634

9308734

10359845

بزرگ

114010945

1245111056

1350121156

1455131267

1560141367

4-4- جمع بندی

در اين فصل ابتدا مقادير و پارامترهاي مدل از سازمان موردِ مطالعه اخذ شده و سپس بااستفاده از روش حل دقيق 
حل شده  است. پس از آن، اطالعات مربوط به منطقه 4 شهرداری تهران، شامل تعداد بيمارستان ها، مراکز امداد 
اضطراری، مراکز اسکان، هزينه احداث آن ها و ساير موارد به عنوان مطالعه موردی جمع آوری شده و مدل براساس 
آن اطالعات حل گرديد. همچنين انواع خروجی های حاصل از حل مدل در قالب نمودارها و جداول، ارائه و تحليل 

شد. در انتها نيز توانايی مدل در اندازه های مختلف مسئله بررسی گرديد.
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فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1- نتیجه گیری

بحران  به  پاسخ  فاز  در  الزم  برنامه ريزی های  انجام  جهت  لجستيکی  مدل  يک  ارائه  تحقيق،  اين  از  هدف 
می باشد. برای اين منظور ابتدا به بررسی تحقيقات علمی داخلی و بين المللی انجام شده در اين حوزه پرداخته شده و 
باتوجه به کاربردی بودن پژوهش با حضور در سازمان موردِ مطالعه، فضای مسئله، مشکالت و مسائل موجود شناسايی 
گرديد. پس از مطالعه تحقيقات انجام شده و مشخص شدن ابعاد مختلف لجستيک بحران، مسئله و مفروضات آن 
داده شده  توسعه  مربوط  رياضی  تعريف شده، مدل  و مفروضات  باتوجه به مشخصات مسئله  تعريف شده و سپس 
 است. مدل رياضی پيشنهادی به تصميم گيری درخصوِص مسائل پس از وقوع بحران پرداخته و مسائل مکان يابی 
موجوديت های سيار، تخصيص منابع، توزيع کاالهای امدادی و انتقال بازماندگان به مراکز درمانی باتوجه به اهداف 
مسئله )کاهش هزينه، کاهش تقاضای ارضا نشده و افزايش قابليت اطمينان حمل ونقل ها( را در چند دوره برنامه ريزی 
به صورت توأمان مدنظر قرار داده است که پيش از اين به آن توجهی نشده است. باتوجه به ماهيت تصادفی مسئله، 
يکی از نقاط حساس، تعيين پارامترهای مسئله می باشد که برای اين منظور بااستفاده از اطالعات موجود در سازمان 
با افراد خبره برای پارامترهای کليدی مسئله، توزيع های آماری تعيين گرديد و تعيين  مطالعه موردی و مصاحبه 
پارامترهای مسئله ازطريِق شبيه سازی حاصل شده  است. جهت تشريح بيشتر مدل و نتايج، بااستفاده از داده های در 
اختيار درخصوِص يکی از مناطق شهر تهران، خروجی های حاصل از حل مدل و تحليل هايی کلی از مسئله ارائه 
شده  است. در انتها جهت حل از مدل چندهدفه مسئله بهره گرفته شده است و با تعريف چند نمونه مسئله و  نتيجه 

حاکی از آن است که حل دقيق به صورت مطلوب عمل کرده و کيفيت جواب و زمان حل آن مناسب می باشد.

به صورت دقيق تر درمورد نتايج مطالعه موردی درخصوِص منطقه چهار شهر تهران، می توان اشاره کرد که پس 
از حل مدل به اين نتيجه می رسيم که انبار شماره 1 -که باتوجه به نقشه در ناحيه 8 قرار دارد- در سطح سه تأسيس 
شود و انبار شماره 2 که در ناحيه 9 قرار دارد، در سطح دو تأسيس گردد. انبار شماره 3 نيز تأسيس نمی شود. همچنين 
هر دو مرکز امداد اضطراری نيز در سطح يک تأسيس می شوند. از سوی ديگر باتوجه به هزينه زياد تأسيس اماکن 
اسکان موقت، تنها يکی از مراکز اسکان موقت که در ناحيه 7 قرار دارد در سطح يک تأسيس می شود که نتايج آن 

در شکل 5-1 نشان داده  شده  است.

5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی

ابتدای دوره برنامه ريزی - 1 در اين پژوهش فرض بر اين است که اطالعات مربوط به تقاضا و تأمين در 
مشخص است اما در شرايط واقعی اين اطالعات به صورت ديناميک در حال تغيير است؛ ازاين رو ارائه مدل 

لجستيکی در حالت ديناميک می تواند کارايی برنامه ريزی ها را تا حد زيادی افزايش دهد.

2 - )Robust( پايدار  رويکرد  يا  سناريوسازی  رويکردهای  بااستفاده از  مسئله  قطعيت های  عدم  مدل سازی 
می تواند با رويکرد شبيه سازی مقايسه شود.
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شکل 5-1: موقعیت تسهیالت مختلف در سطح منطقه 4 پس از حل مدل

توجه به مسائل موجودی انبارها و بيمارستان ها و مدل سازی توأمان آن ها در کنار مسائل مدنظر در اين - 3
پژوهش می تواند برنامه ريزی دقيق تری درخصوِص توزيع کاال در شبکه ايجاد نمايد.

تسهيالت - 4 پشتيبان،  تسهيالت  نظير  شبکه  اطمينان  قابليت  مدل های  ساير  قراردادن  مدنظر  و  توجه 
اختالل پذير و اختالل ناپذير، افزايش قابليت اطمينان با منابع محدود و حداقل نمودن بدترين اثر.

استفاده از ساير روش های حل دقيق مسائل چندهدفه جهت حل دقيق مسئله.- 5

درنظرگرفتن ترافيک مسيرهای حمل ونقل در مدل سازی مسئله.- 6

برای برخی از تسهيالت شبکه نظير بيمارستان ها، مکان يابی صورت نگرفته و مکانشان مشخص است. - 7
بررسی طراحی مجدد شبکه و سناريوسازی درخصوص تخريب يک تسهيل و تأسيس آن در جای ديگر 

)Redesign( و بررسی هزينه و سود حاصل می تواند از ديگر پيشنهادهای تحقيقات آتی باشد.

GPS های - 8 از  دريافتی  بااستفاده از اطالعات  استفاده،  قابل  استخراج شبکه  ارائه مدلی جهت  نيز  انتها  در 
مستقر در شبکه می تواند يکی ديگر از زمينه های تحقيقاتی در اين حوزه باشد.
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پیوست- مدل سازی مسئله مکان یابی و تخصیص تقاضا در شرایط بحران

اندیس ها

H: بيمارستان، W: انبار کاال،  C: منطقه بحران زده،  n ∈ ℤ: مجموعه تمام نقاط، 
T: طول مدت برنامه ريزی V: وسايل نقليه،  E: امداد اضطراری   L: پارک سوار،  

C: آوارگان B: زخمی )نياز به معاينه اوليه جهت تشخيص(  A: بدحال  

γ: اقالم و تيم پزشکی β: تجهيزات و تيم امدادونجات   α: اقالم عمومی 

ε: بالگرد  δ: آمبوالنس     ω: کاميون 

پارامترهای مدل
DIant؛t در زمان n در منطقه بحران زده a ميزان بازماندگان نوع
Ubnt؛t در زمان n در منطقه بحران زده b ميزان تقاضای کاالی
Sht؛t در زمان h ميزان ظرفيت پذيرش بيمار در بيمارستان
S′

ht؛t در زمان h ميزان موجودی کاال و تيم پزشکی در بيمارستان
Cwt

w؛)w ∈ W و n ∈ Nw( n در سطح w هزينه تأسيس انبار کاالی
Cln

l؛)l ∈ L و n ∈ N1( n در سطح l هزينه تأسيس مکان پارک سوار
Cen

e؛)e ∈ E و n ∈ Ne( n در سطح e هزينه تأسيس مکان امداد اضطراری
qn

w؛)n ∈ Nw( تأسيس گردد n اگر در سطح w ظرفيت انبار
qn

l؛)n ∈ N1( تأسيس گردد n اگر در سطح l ظرفيت مکان پارک سوار
qn

e؛)n ∈ Ne( تأسيس گردد n اگر در سطح e ظرفيت مکان امداد اضطراری
CCvجهت حمل کاال؛ v ظرفيت وسيله نقليه شماره
CPvجهت حمل بازماندگان؛ v ظرفيت وسيله نقليه شماره

GBv
op؛v برای وسيله نقليه شماره p و  oمسير ارتباطی بين دو نقطه

CBv
op؛p به o از نقطه v هزينه حمل ونقل وسيله نقليه

Pa؛a اولويت خدمت رسانی به بازمانده نوع
Pb؛bاولويت ارضای تقاضا برای کاالی نوع

avv
otبه شبکه اضافه می شوند؛ o در نقطه t که در زمان v تعداد وسيله نقليه نوع

Kv
soptحرکت کرده باشد )پارامتر صفر و يک(؛ o از نقطه s اگر در زمان ،p به نقطه  t در زمان v دسترسی يا عدم دسترسی وسيله نقليه نوع
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Surpbot؛)o ∈ C,E,L( t در زمان o تخصيص يافته به نقطه b ميزان کاالی مازاد نوع
ACv

bپارامتر صفر و يک(؛( b جهت حمل کاالی نوع v قابليت وسيله نقليه نوع
AWv

aپارامتر صفر و يک(؛( a جهت حمل بازمانده نوع v قابليت وسيله نقليه نوع
fbموردِ نياز جهت ارضای تقاضای يک بازمانده؛ b ميزان کاالی نوع
ffa؛)a ∈ A,C( ورودی به يک مرکز امداد اضطراری B حاصل از بازماندگان نوع a نسبت بازماندگان نوع
𝜑.ضريب هزينه های حمل ونقل در تابع هدف

به روزرسانی پارامترهای اوليه و معرفی ساير پارامترها )پس از وقوع بحران(

در مرحله حل مدل و براساس تابع توزيع های احتمالی که برای هر پارامتر درنظر گرفته شده است، هريک از 
پارامترها به روزرسانی می شوند.

qn )تعداد بازماندگان، ميزان تقاضای ايجادشده، ظرفيت و موجودی باقی مانده 
w ،S′

ht ،Sht ،Ubnt ،DIant به روزرسانی
افزايش می يابد؛  تقاضای آن ها  بازماندگان و ميزان  تعداد  به مرور زمان  انبارها  باقی مانده  بيمارستان ها، موجودی 
همچنين ممکن است بخشی از ظرفيت ها کاهش يافته و موجودی کاال و تيم های امدادی و پزشکی افزايش يا 

کاهش يابد(.

Rv
optt در زمان p به o برای حرکت در مسير v قابليت اطمينان وسيله نقليه

متغیرها

Xva
optحرکت می کند؛ p به سمت نقطه o از نقطه  tدر زمان v که با وسيله نقليه شماره a تعداد بازمانده نوع

X′vb
optحرکت می کند؛ p به سمت نقطه o از نقطه t در زمان v که با وسيله نقليه شماره b تعداد کاالی نوع

Zv
optحرکت می کند؛ p به سمت نقطه o از نقطه t که در زمان v تعداد وسيله نقليه نوع

DEapt؛)p ∈ C( t در زمان p سرويس دهی نشده در نقطه a تعداد بازمانده نوع
UEbpt؛)p ∈ C,L,E( t در زمان p در نقطه b مقدار تقاضای ارضانشده کاالی نوع
ZDoptتأمين می گردد؛ t در زمان p که توسط تسهيل o کسری از تقاضا برای سرويس دهی به بازماندگان نقطه
ZUoptتأمين می گردد؛ t در زمان p که توسط تسهيل نقطه o کسری از تقاضا برای کاال در نقطه

Fn
p ∈ 0,1؛)n ∈ Np و p ∈ w,e,l( n در سطح p تأسيس يا عدم تأسيس تسهيل
avvv

ot؛o در نقطه t موجود در زمان v تعداد وسيله نقليه نوع
XEaetموجود است؛ e در مرکز امداد اضطراری t که در زمان )C يا A( a تعداد بازمانده نوع
YEbetموردِ نياز است؛ e در مرکز امداد اضطراری t که در زمان )γ( b مقدار کاالی نوع
YLbls.موردِ نياز است l در مرکز اسکان موقت t که در زمان )α( b مقدار کاالی نوع
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مدل ریاضی

)1-3(

)2-3(

)3-3(

)4-3(

)5-3(

)6-3(

)7-3(

)8-3(

)9-3(

)10-3(

)11-3(
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)12-3(

)13-3(

)14-3(

)15-3(

)16-3(

)17-3(

)18-3(

)19-3(

)20-3(

)21-3(

)22-3(

)23-3(
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)24-3(

)25-3(

)26-3(

)27-3(

)28-3(

)29-3(

)30-3(

)31-3(

)32-3(

تشریح مدل

توابع هدف به ترتيب بيان کننده:

)3-1(: حداکثر نمودن قابليت اطمينان حمل ونقل ها؛
)3-2(: حداقل نمودن تقاضای ارضانشده  کاال در مراکز بحران زده، امداد اضطراری و اسکان موقت و انتقال 

بازماندگان در مراکز بحران زده؛
امداد اضطراری،  تأسيس مراکز  امدادونجات شامل هزينه  نمودن کل هزينه های عمليات  )3-3(: حداقل 

مراکز اسکان موقت و انبارها به عالوه هزينه های حمل ونقل.
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محدوديت ها به ترتيب بيان کننده:

)4(- )7( باالنس جريان در هر دوره برنامه ريزی می باشد؛

)8(- )16( تضمين می کند تعداد پذيرش شدگان در هر دوره از برنامه ريزی بيش از ظرفيت نباشد؛

به  حمل  جهت  کاال  و  بازماندگان  تخصيص  می کند  تضمين  و  بوده  وسايل نقليه  به  مربوط   )18(  -)17(
وسايل نقليه ای صورت پذيرد که قابليت حمل آن را داشته باشند؛

)19(- )20( باتوجه به پايايی مسير و دسترسی آن برای هر وسيله نقليه در هر دوره زمانی محدوديت حمل 
کاال و بازماندگان و تعداد وسيله نقليه در حال تردد را بيان می کند؛

)21(- )23( تضمين می کند بخشی از تقاضای کاال يا افراد در مراکز بحران زده توسط انبارها يا مراکز امداد 
در هر دوره برنامه ريزی تأمين گردد؛

)24(- )26( تضمين می کند در هر مرکز بحران زده و در هر دوره برنامه ريزی ميزان تخصيص بازماندگان 
به مراکز حداکثر به ميزان بازماندگان ايجاد شده در آن دوره باشد؛

)27(- )28( تضمين می کند درصورت تأسيس يک مرکز امداد اضطراری، در هر دوره برنامه ريزی ميزان 
تخصيص بازماندگان نوع A و C به مراکز اسکان موقت حداکثر به ميزان بازماندگان ايجاد شده در آن دوره 

باشد؛

)29( منجر به ايجاد تعادل تعداد وسيله نقليه در نقاط مختلف شبکه می گردد؛

)30( ميزان بازماندگان نوع A و C که در يک مرکز امداد اضطراری در هر دوره زمانی ايجاد می شود را 
تعيين می کند؛

)31(- )32( ميزان کاالی موردِ نياز در هر دوره زمانی در يک مرکز را تعيين می کند.

محدوديت اپسيلون يکی از روش های کارآمد و مؤثر برای مقابله با توابع چندهدفه و خطی سازی آن ها می باشد. 
در اين روش يکی از توابع هدف انتخاب شده و بقيه توابع هدف به عنوان محدوديت اولويت بندی خواهند شد. در 

نتيجه تابع هدف به صورت تابعی تک هدفه در نظر گرفته می شود. 

)33-3(

)34-3(

فرض کنيد  تابع هدف انتخاب شده جهت بهينه سازی می باشد و s يک فضای حل شدنی 
می باشد. در اين روش تصميم گيرنده حد باالی اپسيلون را برای توابع هدف در نظر می گيرد و طبق روش ذکرشده 
توابع را تبديل به محدوديت خواهد کرد. يکی از مزايای اين روش، محاسبه راه حل پارتو برای نقاط بهينه می باشد. 
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