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چکیده
جغرافیای انسانی در دهههای اخیر دستخوش تحوالت مهمی گردیده که این تغییرات نهتنها درروش بلکه در کارکرد ظهور یافته
است .یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما هست بر مسائل مربوط جغرافیای
یورزد .یكی از موضوعهایی كه بیشتر شهرهای بزرگ
شهری ،برنامهریزی شهری و نقش آنان در سازماندهی فضایی تأکید م 
تبهگریبان هستند ،موضوع «حوادث طبیعی» است .با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ
جهان با آن دس 
سریع و صحیح تصمیمها و اجرای عملیات ،مبانی نظری و بنیادی دانشی تحت عنوان «مدیریت بحران» به وجود آمده است یکی از
یگیرد اندیشیدن تدابیری جهت امدادرسانی پس از وقوع آن است .این موضوع لزوم
اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت م 
مکانیابی مراکز توزیع امداد را بهخوبی نمایان ساخته است .در این تحقیق رویکردی چندهدفه برای مراکز توزیع امداد طراحیشده
است .مدل پیشنهادی یک مدل دو هدفه است .هدف اول کمینهسازی هزینه انتقال و هدف دوم ،بیشنه سازی مطلوبیت مراکز توزیع
یشده در این زمینه ارائه تابع هدف فازی بهمنظور تعیین مطلوبیت مراکز هست.
هست .وجه تمایز این مدل نسبت به مدلهای معرف 
همچنین برای حل این مدل روش  LPتوسعهیافته بکار رفته است.

مگیری چندهدفه ،تحلیل سلسه مراتب فازی ،روش LP
واژگان کلیدی :مراکز توزیع امداد ،تصمی 
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 -1مقدمه
جغرافیای انسانی در دهههای اخیر دستخوش تحوالت مهمی گردیده که این تغییرات نهتنها درروش بلکه در کارکرد
ظهور یافته است .یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما هست بر
یورزد .با گسترش
مسائل مربوط جغرافیای شهری ،برنامهریزی شهری و نقش آنان در سازماندهی فضایی تأکید م 
شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان بهخصوص در كشورهای درحالتوسعه ازجمله
ایران ،ازیکطرف توسعه شهرها تمركز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بر شهرها از
شها و عملكردهای متعدد شده است .یکی از
طرف دیگر ،ضمن توجه بیشتر به شهرها ،منجر به پذیرش نق 
بهای شهرنشینی نوین ،روبهرو شدن انبوه انسانها با بالیای طبیعی است؛ این وضعیت ،زمینه متأثر شدن
آسی 
جمعیت انسانی را بهطور انبوه از پدیدههای مختلف فراهم ساخته است .پیامدهای بحران ناشی از بالیای طبیعی،
یدهند
محدود به حوزه خاص خود نشده و در حیات اجتماعی ،حوزههای دیگر را هم متأثر میسازد .شواهد نشان م 
لگرفته و
که بحرانهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی درنتیجه بحراِنِن ناشی از بالیای طبیعی بهسرعت شک 
یکنند؛ با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن بالیای طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیمها و اجرای
بروز م 
عملیات ،مبانی نظری و بنیادی دانشی تحت عنوان «مدیریت بحران» به وجود آمده است .این دانش به مجموعه
فعالیتهایی اطالق میشود كه قبل ،حین و بعد از وقوع حوادث طبیعی ،جهت كاهش اثرات این حوادث و كاهش
بپذیری انجام گیرد .این موضوع ارتباط خاصی با مباحث برنامهریزی و مدیریت شهری و جغرافیا دارد.
آسی 
برنامهریزی پيش از وقوع بحران (بالياي طبيعي) از مسائل مهمي است كه امروزه پيش روي مديران شهري بهویژه در
حوزه مديريت بحران قرار دارد .هرساله بيش از  ۵۰۰بالي طبيعي روي زمين رخ میدهد که حدود  ۷۵۰۰۰کشته و
نلرزههای مخرب ،طوفان ،سيل و
یگذارد () .Wassenhove,2006, 475-489زمی 
 ۲۰۰ميليون مصدوم بهجای م 
شيوع بيماري در سالهای اخير بهسرعت رو به رشد است و اين حوادث مانعي بر سر راه توسعه پايدار و امنيت
لپیشبینی بودن بحرانهای
اجتماعي در سراسر جهان است ( ( Nishikawa,2003ماهیت تصادفی بودن و غیرقاب 
حهای بحرانی جامعی جهت کاهش و تسکین خطرات و نتایج ناشی از بحران ارائه
ینماید که طر 
طبیعی ایجاب م 
شود .برنامهریزی جهت رویارویی با این قبیل پیامدها و آگاهی عمومی مردم موجب کاهش مرگ و کاهش از دست
شهای امدادي هست ( Sheu,2007,
تها شده است که این امر رویکرد اصلی در واکن 
یها و مصدومی 
رفتن دارای 

) .655-659در چنین شرایط اضطراري و پیچیده ،تصمیمگیرنده باید با سرعت و بهصورت مؤثر به مشکالت امدادی
بدیده را از نقاط آسیب به مراکز مستقرشده موردنظر انتقال دهد .در راستاي نیل به این اهداف،
پاسخ دهد و افراد آسی 
یتواند نتایج اثربخشی را حاصل کند .عالوه براین لجستیک
پشتیبانی و امدادرسانی حوزهای است که بهبود در آن م 
امداد موجب هماهنگی بیشتر در تحویل کاالها و ارتباطات شده و موجب افزایش سرعت تحویل پاسخگویی
یگردد.
م
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نجهت انتخاب مکانی مناسب برای
برای داشتن یک امدادرسانی مؤثر نیاز به سیستم چابک و مطلوب داریم ،ازای 
یهای پیش از وقوع بحران محسوب میشود تا انتقال کاالها و
توزیع کاالهای امدادی یکی از تصمیمات و برنامهریز 
یترین و مهمترین اقدامات پس از وقوع زلزله هست
برآورده کردن نیازهای اولیه برای تداوم حیات افراد که از ابتدای 
قابلاجرا باشد .یکی از راهبردهاي لجستیکی ممکن جهت کاهش زمان تأخیر ،مکانیابی از پیش و ذخیرهسازی
بدیده هست.
موجودي در نزدیکی مکان آسی 
هدف اين تحقيق ارائه یک مدل رياضی برای مکانیابی مراکز توزیع امداد از میان کاندیدهای نامزد برای پخش و
بدیده جهت کاهش خسارات جانی افراد است .اين مدل از انعطافپذيری
توزیع مواد موردنیاز افراد در نقاط آسی 
بااليی در اجرای مسائل واقعی برخوردار است و در تمامی بالیای طبیعی با شرایط خاص کاربرد دارد و حتی
یتوان مدل را با تغییرات جزئی در مفاهیم کلی مدل ،برای انتقال افراد به پناهگاهها و مراکز درمانی نیز بکار برد.
م
شهای گذشته موضوع تحقیق و در بخش
این مقاله در شش بخش ارائهشده است .در بخش دوم :مروری بر پژوه 
شهای مورداستفاده در این مسئله و در بخش چهارم :مسئله لجستیک امداد و مدل ریاضی
سوم :مروری بر ادبیات رو 
آن تشریح شده است .در بخش پنجم :متدلوژی حل برای مدل تشریح شده است و بخش ششم :مطالعه موردی
جهت اعتبار سنجی مدل ارائهشده است و درنهایت ،نتیجهگیری و پیشنهادها است .اعتبارسنجی مدل ارائهشده است.
درنهایت ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها آتی آمده است.
 -2پیشینه تحقیق
باربارا سوگلو و همکاران () Barbarosoglu,et al,2002, 118-133يک مدل برنامهریزی سلسله مراتبي چند
معياره با تابع هدف کمينه کردن هزینهها براي برنامهریزی تدارکات پيشنهاد داده است .براي حل اين مدل .تجزيه
سلسله مراتبي دومرحلهای استفادهشده که دو مدل رياضي عدد صحيح ترکيبي با دو تابع هدف متضاد را نتيجه
یدهد.
م
اودماز و همکاران () Ozdamar,et al,2004, 217-245مدل چند دورهای براي شبکههای مبتني بر برنامهریزی
تدارکات کاال در واکنش به بالياي طبيعي ارائه کرده است .مدل پیشنهاد شده ابتدا مقدار کاال بين دو گره مجاور در
لونقل کاال در
لونقل را تع يي ن کرده ،سپس با الگوريتم ديگري با استفاده از اين مقادير مبدأ و مقصد از حم 
شبکه حم 
شبکه را تع يي ن میکند.
تیزنگ تی اچ و همکاران ( )Tzeng,et al,2007, 673–686با ارائهی مدل چندهدفه با تابع هدفهای کمينه کردن
تهای پيموده شده ،حداقل رضايت در طول دوره برنامهریزی را افزايش داده و توزيع
هزینهی کل ،زمان مساف 
کهای اضطراري ،سیستمهای تحويل کمکرسانی در زندگي واقعي را طراحي کردهاند.
کم 
در مطالعهی ديگر توسط کومار و همکارانش () Kumar,et al,2007, 660-672انجامشده که يک مدل برنامهریزی
بدیده به مراکز
لونقل افراد مجروح از مناطق آسی 
بدیده و براي حم 
براي اعزام کاالها از مراکز توزيع به مناطق آسی 
درماني طراحیشده است .بالکیک و همکاران ( )Balcik,et al,2008, 51-63مدل برنامهریزی عدد صحيح ترکيبي
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ارائه دادند که برنامهای براي تحويل وسايل نقليه و تخصيص عادالنه منابع ،باهدف به حداقل رساندن هزینههاي
لونقل و به حداکثر رساندن منافع براي کمک به گيرندگان در نظر گرفتهشده است.
حم 
ژان و لیو ( )Zhan & Lio,2011يک مدل برنامهریزی آرماني تصادفي با توجه به عدم اطمينان تقاضا ،عرضه و در
لونقل در شبکه اضطراري لجستيک که مسئوليت رسيدگي به آن را دارد ارائه دادهاند.
دسترس بودن مسيرهاي حم 
اين مدل بر روي به حداقل رساندن زمان مسافتهای پيموده شده و تقاضاي برآورده نشده ،با استفاده از
تهای احتمالي و برنامهریزی سناريو متمرکز است.
محدودی 
ی(کاال) ،چند خودرو يي  ،چند دورهای و چندهدفه
لین باتا و رگرسون ( )Lin,et al,2011, 132-145مدلی چند آيتم 
تبندی شده در انجام عمليات امدادرسانی در عمليات کمکرسانی فاجعه پيشنهاد
براي تحويل مواد ضروری اولوی 
کرده است .اين مدل شامل دو تابع هدف ،کاهش کل تقاضاهای ناراضي و کل زمان سفرها براي همه تورها و تمام
وسايل نقليه است.
در تحقيق ديگر توسط ساسچا ولگیموت ( )Wohlgemuth,et al,2012, 261-271يک مدل برنامهریزی عدد
لونقل و تعداد وسايل حملونقل استفادهشده
صحيح ترکيبي چندمرحلهای باهدف کمينه کردن زمان مسیرهای حم 
ارائهشده که تقاضا و شرايط حم 
لونقل ،متغير است .افشار و حقانی ( )Afshar & Haghani,2012با توسعه يک
یدهد يک مدل رياضي با تابع هدف
مدل جامع که عمليات لجستيک يکپارچه را در پاسخ به بالياي طبيعي شرح م 
کمينه کردن مقدار تقاضاي برآورده نشده با توجه بهضرورت (اولويت ،اهميت) تقاضا براي کنترل جريان چندين
کاالهاي امدادي در شبکه پاسخ پيشنهاد داده است.
تهای
یبی) )Zhang,etal,2012, 11066-11071مسئله تخصيص منابع اضطراري با محدودی 
جیانهو ژانآ و جینل 
متعدد منابع و بالياي ثانويه ممکن بیانشده و مدلي با منابع چندگانه و چند انبار اضطراري با توجه به حوادث ثانويه
مختلف که با مدل رياضي عدد صحيح تدوين و فرموله شده است .در مقالهای ديگر توسط برکن ( Berkoune,et

لهای بهينه ممکن است تنها براي مسائلی با
لونقل اشارهشده و ازآنجاکه راهح 
) al,2012, 23-32به مدل حم 
اندازههای کوچک به دست آيد يک الگوريتم ژنتيکي توسعه دادهشده براي مقابله با شرايط واقعي پيشنهاد دادند.
یشده است که هدف آن به حداقل رساندن زمان
اخیرًاًا مسئله مسیریابی توسط لیان جیون کن همکاران بررس 
رسيدگي به نقاط تقاضا (مشتريان) بیانشده و روشي فرا ابتکاري دومرحلهای را براي حل مسئله پیشنهادشده است
() .Liangjun,et al,2013, 633-638در مقاالت باال کمتر به موضوعات مطلوبیت مراکز توزیع امداد پرداختهشده و
چیک به ارائه مدلي مبني بر مکان بهینهی توزیع با در نظر گرفتن مطلوبیت مکان و هزینه آن باهم نپرداختند.
هی 
 -3ادبیات تحقیق
 -3-1روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
یتوان پارامترها و
تئوري مجموعههای فازي كه نخستين بار پرفسور لطفي زاده آن را ارائه كرد ،در حل مسائلی كه نم 
تها را بهطور دقيق بيان كرد ،استفاده شد .فازي بودن به انواع مختلف ابهام و عدم اطمينان و بهخصوص به
ک می 
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یشود،
ابهامات مربوط به بيان زباني و طرز فكر بشري بستگي دارد و با عدم اطميناني كه بهوسیله نظريه احتمال بيان م 
فرق دارد .رو كي رد فازي ابزار بسيار مناسبي براي برخورد و کنار آمدن با عدم اطمينان و مدلسازی متغيرهاي زباني
است.
منطق فازي هدفش اين است كه اساسي را براي استدالل گري تقريبي با استفاده از تئوري مجموعه فازي فراهم آورد.
با توجه به اينكه تصمیمگیری انسان با مفاهيم نادقيق و مبهم همراه است ،اين مفاهيم بيشتر بهصورت متغيرهاي زباني
یروند ( Kwong,
یشوند .بر اساس منطق فازي اين عناصر نادقيق عوامل مهمي در هوشمندي انسان به شمار م 
بيان م 

).et al, 2002, 367-377
متدلوژي FAHPبا تر يك ب  AHPساعتي و تئوري مجموعه فازي توسعه داده شد .اين متدلوژي براي انتخاب كي
گزينه و تصديق مسائل بهوسیله ادغام مفاهيم مجموعه فازي و تجزیهوتحلیل ساختار سلسله مراتبي طراحي شد.
ایدهی اساسي در AHPگرفتن دانش خبرگان ،نسبت به پدیدهی موردمطالعه است .كاربرد متدلوژي فازي به
یدهد ،دادههای كمي و يك في را در مدل تصميم ادغام كند .باوجوداین بايد گفت AHPسنتي
تصمیمگیرنده اجازه م 
فنشدهاند يا حل آن مستلزم عدم اطمينان
قادر به انعكاس درست فرآیندها نيست؛ بهویژه در شرايطي كه مسائل تعری 
در داده است () .Percin,2008,263-284براي جبران اين نقص ،دو پژوهشگر هلندي به نامهاي الرهون و پدر كي ،
روشي را براي فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي پيشنهاد كردند كه بر اساس روش حداقل مجذورات لگاريتمي بنا
شده بود .تعداد محاسبات و پيچيدگي مراحل باعث شد ،اين روش چندان مورداستفاده قرار نگيرد .در سال ، 1996
روش ديگري تحت عنوان روش تحليل توسعهاي ،توسط كي

پژوهشگر چيني به نام يونگ-چانگ ارائه شد كه اعداد

اين پژوهش اعداد فازي هستند (آذر ،رجبزاده.) 1389 ،
در اين پژوهش از ديدگاه  ،FAHPمطابق با روش تجزيه وتحليل توسعه اي چانگ براي ارائهی قضاوتهاي تصميم
یشود تا عوامل مؤثر بر وفاداري الكترون يكي در سازمانهاي ارائه دهندهی خدمات الكترون كي
گيرندگان استفاده م 

را

تبندی كنيم .دراين بررسي ،مقايسات تصمیمگیرنده با واژههاي زبان شناسي توصيف شده است و با اعداد فازي
اولوی 
یشود كه در نمودار شماره ( )1نشان دادهشده است.
بيان م 

نمودار  .1مقياس زبان شناسي اعداد مثلثي براي اهميت نسبي )(RI

یشود كه منطبق بر اصول فازي به كمك فرايند تحليل سلسله
در ادامه خالصهی روش تحليل توسعه اي چانگ ارائه م 
مراتبي است .مراحل اجراي روش بهصورت زير است:
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مرحلهی  :1ترسيم درخت سلسله مراتبي :ابتدا ساختار سلسله مراتبي تصميم با استفاده از سطوح هدف ،معيار و
یشود.
زيرمعيار تش يك ل داده م 
سهاي توافقي را مطابق با درخت تصميم و با استفاده از نظرات
مرحلهی  :2تش يك ل ماتريس مقايسات زوجي :ماتري 
یشود.
خبرگان تش يك ل داده ،نرخ ناسازگاري آنها حساب م 
مرحلهی  :3ميانگين حسابي نظرات :ميانگين حسابي نظرات تصميمگيرندگان را محاسبه كرده تا ماتريس زير حاصل
شود.

~
~
M 12 ... M 1n 
~ 
1
... M 2 n 
.
.
. 

.
.
. 

~
1 
M n2

1
~
 M 21
~ 
A= .

.
~
 M n1

یآيد.
ميانگين حسابي نظرات تصميمگيرندگان از رابطهی ( )1به دست م 

)(1

n

Mean = sum

1, 2,...., n

N

=
A
i, j
∑
ij

=
sum

1

سپس با استفاده از اعداد مثلثي فازي حد باال و پا يي ن هر ستون ماتريس و معكوس آن را به دست میآوریم .فرض

کنید}  Aij = {M ijیک ماتریس میانگین مقایسه زوجی فازی باشد که بهصورت باال تعریف میشود .آنگاه رابطه ی
~

~

( )2برقرار خواهد بود.

)( 2

M ij

M ij = 1

مرحلهی  :4استفاده از روش تحليل توسعه اي () EAبراي بي مقياس كردن:
حال براي حل مدل با روش  ،EAدر هر كي

از سطرهاي ماتريس مقايسات زوجي ،ارزش  Skكه خود كي

عدد

یشود كه در آن k ،بيانگر شماره سطر و  iو  ،jبه
فازي مثلثي بهصورت ()li,mi,uiاست ،مطابق رابطهی ( )1محاسبه م 
ترتيب نشاندهندهی گزينهها و شاخصها هستند.

)(3

−1

n
n
 m

k = ∑ j 1M
kj * ∑ i 1 ∑ j =1 M ij
=
=



مرحلهی  :5تع يي ن درجه احتمال بزرگ تر بودن :در اين روش ،پس از محاسبهیSkها درجه بزرگي آنها را نسبت به
هم بايد به دست آورد .بهطوركلي ،اگر  M1و  M2دو عدد فازي مثلثي باشند (طابق جدول شماره ( ،)1روابط ()4و
یدهد (با توجه به نمودار شماره (.)2
( )5درجه بزرگي M1بر  2Mرا نشان م 
جدول  .1مقیاس تبدیل مثلثی فازی
مقیاس معکوس مثلثی فازی

مقیاس مثلثی فازی

مقیاس شفاهی

()1,1,1

()1,1,1

تنها برابر

()2/3,1,2

()1/2,1,3/2

برابری مهم

()1/2,2/3,1

()1,3/2,2

اهمیت کم

()1/3,2/5,1/2

()3/2,5/2,3

اهمیت زیاد

()1/3,2/5,1/2

()2,5/2,3

اهمیت خیلی زیاد

()2/7,1/3,2/5

()5/2,3,7/2

بیشترین درجه اهمیت

منبع :آذر ،رجبزاده1389 ،

نیابی...
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)(4
ν (M1 ≥ M 2 ) = 1,..........., M1 ≥ M 2
و گرنه داریم:
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) ν (M1 ≥ M 2 ) = hgt (M1 ∩ M 2
u1 − l2
) (u1 − l2 ) + (m2 − m1

)(5

= ) hgt (M 1 ≥ M 2

نمودار  .2اشتراک بین  M1و M2

صها بهصورت بي مقياس شده :براي محاسبهی وزن شاخصها در ماتريس مقايسات
مرحلهی  :6محاسبهی وزن شاخ 
یكنيم:
زوجي بهصورت زير عمل م 
یشود.
براي محاسبهی وزن شاخصها در ماتريس مقايسات زوجي از رابطهی ( )6استفاده م 

) (6

= ) W ′(X i
}) min {V (S i ≥ S k

= k
1, 2,....., n ; k ≠ i

بنابراين ،بردار وزن شاخصها طبق رابطهی ( )7خواهد بود.
t

)( 7

W ′ = W ′ ( X 1 ) ,W ′ ( X 2 ) ,...,W ′ ( X n )

' Wi
=  Wiاوزان بهنجار شده شاخصها به
که همان بردار ضرایب نابهنجار  AHPفازی است .بر اساس رابطهی
'∑ wi

بزاده.) 1389 ،
ی آی د ( آ ذر  ،ر ج 
دست م 
 -3-2روش معیار جامع
شهای خانواده  LPمتر كي
شهای ارزيابي در حالت عدم كسب اطالعات از تصمیمگیرنده ،رو 
از مناسب ترين رو 
شها براي
یباشند كه با تغ يي ر اوزان اهميت اهداف ،نيازي به كسب اطالعات از تصمیمگیرنده ندارند .اين رو 
م
تهاي تصمیمگیرنده در نظر بگيرد .براي
تصمیمگیرنده ساده است ولي تحليل گر بايد مفروضاتي درباره ارجحي 
یشود.
گنجاندن اوزان اهميت اهداف در این روش از رو كي رد زير استفاده م 
p

)( 8







p





) (
) ( ) (


f k x *k −

 f k x *k − f k x *k


 k
L − P = ∑ k −1w k



ینامند .چانكونگ و هيمز () Chankong& Haimes,1983و
مدل فوق را رو كي رد معيار جهاني وزن دار استاندارد م 
مايتينن ()Miettinen,1999ثابت كردند كه براي بهينگي پارتو ،كمينهسازي معادله  ۵با در نظر گرفتن

=1 ,w ≥ 0

k

∑w

k

k =1
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كافي است .براي هر نقطه بهينه پارتو  xpكي

بردار اوزان اهميت معيارها  Wو كي

مقدار عددي  Pوجود دارد،

بطوري كه  xpجوابي براي رو كي رد  ۵است .مقدار  Pحتي در صورت غير محدب بودن فضاي جواب ،قابليت ارائه
یدهد.
همه نقاط بهينه پارتو را نشان م 
در تحقیق () Messac ,et al,2000, 171-188نشان دادهشده که با افزايش مقدار  ،Pاثربخشي روش WGCدر
رویکرد ( )9جهت ارائه مجموعه کاملی از نقاط بهینه پارتو افزایش خواهد یافت.
با استفاده از كي

یدهد .مدل مين ماكس وزن دار كه مور د
مقدار بزرگ ، Pمجموعه كاملي از نقاط بهينه پارتو راارائه م 

خاصي از روش WGCبا ∞ =  Pاست ،بهصورت مدل زیر خواهد بود:

)(9

, ∀k = 1, 2,..., k
, ∀i = 1, 2,..., i

min Y
s .to :

) (
) (

 f k X * − f k (x ) 

y ≥w k 
 f k X * − f k ( x * ) 
g i ( x ) ≤ bi
x ∈E n , y ≥0

شهای  WGCهدف حداقل كردن انحراف توابع هدف كي
درر و 

مدل چندهدفه از راه حل ايده آل است .یو نقطه

ینامد .براي دستيابي به نقطه ايده آل ،هر تابع هدف بهطور مجزا و به ازاي x ∈ X
* Xرا یک نقطه ایده ال ايده آل م 

یشود .يعني راه حل ايده آل از حل  kمسئله كي
بهينه م 

یگردد:
هدفه بهصورت زير حاصل م 

optimize : f k ( x ) , ∀k = 1, 2,..., k
)(10

g i ( x ) ≤ 0 ∀l = 1, 2,..., l
n

s .t :

x ∈E

یسازد .از
مختصات نقطه ایده ال بهصورت })  {f1 (X *1 ), f 2 (X *2 ),..., f k (X *kبوده و  Xهدف  iام را بهینه م 
*i

یتوان  kمسئله به ازاي
طرفی  X *iبردار جواب ضد ایده ال است ،بطوری که برای دسترسي به راه حل ضد ايده آل ،م 
هر تابع هدف در فضاي جواب را در صورتي كه ماكزيمم كردن اهداف مد نظر باشد كمينه نمود.
 -4مکانیابی مراکز توزیع با رویکرد برنامهریزی ریاضی چندهدفه در شرایط فازی
در طراحی سیستمهای توزیع امداد از سه بخش اصلی استفادهشده است .نقاط تأمین اولین بخش این سیستم هست
که نقش بسیار مهی در نگهداری کاالهای موردنیاز دارند .این نقاط معمو ًالًال بهصورت کمپهایی از قبل در مکانهای
یگردد و اجناس امدادی موردنیاز
بسیار بزرگ و استراتژیک طراحی م 
یباشند که
یکند .بخش دوم بدنه این سیستم مراکز توزیع م 
بدیده قرار دارند ،تأمین م 
را برای افرادی که در نقاط آسی 
بدیده م 
بدیده و مراکز تأمین هست .بخش نهائی این مدل نقاط آسی 
حلقه واسطه نقاط آسی 
یباشند .در این سیستم g
یشده در این
تا کاالی امدادی l ،نقطه تأمین i ،مرکز توزیع و  jنقطه آسیبپذیر موجود دارد .هدف مدل طراح 
یکه بتواند نیازهای همگی
پژوهش این است که تعداد مراکز بهینه برای توزیع کاالهای امدادی انتخاب شود بهطور 
نقاط را در کوتاهترین زمان ممکن و با باالترین مطلوبیت پوشش دهد.

نیابی...
ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکا 
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 -4-1فرضیات مدل
• کاالهای امدادی موردنیاز شبکه در این سیستم شامل  3نوع کاال اساسی است که این نوع کاالها نیاز به سردخانه
لونقل خاص نمیباشد.
یا وسیله حم 
لونقل جاري میسر باشد.
یشوند که امکان دسترسی از طریق شبکه حم 
بدیدهای در نظر گرفته م 
• فقط نواحی آسی 

شکل ( .)1شبکه توزیع امداد

 -4-2پارامترها و متغیرهای مدل

بدیده j
 : aijمطلوبیت مرکز توزیع امداد  iبرای نقطه آسی 

 : cliهزینه انتقال هر واحد کاال از نقطه تأمین  lبه مرکز توزیع امداد i

 : cijهزینه انتقال هر واحد کاال از مرکز توزیع امداد iبه نقطه آسیبدیده j

 : xgliمقدار کاالي نوع gمنتقلشده از نقطه تأمین  lبه مرکز توزیع امداد i

 : y gijمقدار کاالي نوع gمنتقلشده از مرکز توزیع امداد  iبه نقطه آسیبدیده j
 : f iهزینه احداث مرکز توزیع امداد i

 : S glمقدار کاالی در دسترس gدر مرکز تأمین l

بدیده j
 : Dgjمقدار کاالي امدادي موردنیاز نوع  gدر نقطه آسی 

 : z iاگر مرکز توزیع امداد  iبرای توزیع انتخاب شود برابر است با  1و در غیر این صورت برابر  0هست
بدیده  jبا در نظر گرفتن شاخص kام
 : aijcمطلوبیت مرکز توزیع امداد  iبرای نقطه آسی 

k

 : wckوزن شاخص  kام برای k=1,2,3,…k
 : ckشاخص  kام برای k=1,2,3,…k

 : lتعداد نقاط تأمین
 : iتعداد مرکز توزیع امداد
بدیده
 : jتعداد نقاط آسی 
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 : gتعداد کاالی امدادی
 -4-3مدل کلی تحقیق
)(1
)( 2

∑∑a × X
∑ ( f × z )+ ∑ ∑C
ij

× X g li+ ∑ ∑ Cij × Yg ij

li

max

ij

i

min

i

s.t :
)(3

∀g , i

)( 4

∀g

)(5

∀g

)(6

∀g , j

= ∑ Yg ,ij
j

gj

∑D

gl

j

i

≤

∑ ∑Y

≤

∑ ∑Y

j

∑S

g ,li

∑X

g ,ij

j

g ,ij

≤ Dg j

j

i

i

∑Y

g ,ij

i

)(7

∀g , l , i

X g ,li ≤ M × Z i

)(8

∀g , i , j

Yg ,ij ≤ M × Z i

)(9

∀g , l

∑X

∀g , l , i
∀g , l , j
∀i

≤ s g ,l

g ,li

i

}X g ,li ∈ {0,1,2,...

}Yg ,ij ∈ {0,1,2,...
}Z i ∈ {0,1

هدف اول افزایش مطلوبیت مراکز توزیع امداد و هدف دوم حداقل کردن مجموع هزینههای راهاندازی ،هزینههای
بدیده هست.
لونقل از نقاط تأمین به مراکز توزیع امداد و هزینه حملونقل از مراکز توزیع امداد به نقاط آسی 
حم 
یدهد و تضمین میکند که
محدودیت ( )3معادله تعادل جریان براي هر کاال در هر مرکز توزیع امداد را نشان م 
کاالهایی که به یک مرکز توزیع امداد وارد میشوند ،از آن خارج خواهند شد .محدودیت ( )4به این معناست که
یشوند که بیکار باشند و میبایست ارسال شوند .محدودیت ( )5به این معناست که نمیتوان
کاالها اجازه داده نم 
کاالیی که وجود ندارد را فرستاد.
یکند .محدودیت ( )7و ( )8از ورود
بدیده جلوگیري م 
محدودیت ( )6از ارسال کاالهاي امدادي اضافی به نقاط آسی 
یکند .محدودیت ( )9بدین معناست که کل
و خروج کاال به مرکز توزیع امدادي که راهاندازی نشدهاند ،جلوگیري م 
کاالهاي در دسترس در نقاط تأمین ،قابلارسال به مراکز توزیع امداد هستند .محدودیتهای (  ) 10تا ( ،) 11
تهای غیر منفی بودن ،صفر و یک و عدد صحیح بودن متغیرهاست.
محدودی 
 -5متدولوژی حل
 -5-1الگوریتم حل
برای حل مدل مذکور الزم است ابتدا همه توابع به شکل بیشینهسازی درآمده و بردار تابع هدف بهصورت زیر
تعریف شودf ( X ) = [ f1 ( X ), f 2 ( X ))] ) 11 ( :

حل مدل حاصل از محدودیت آن با هر یک از درایههای بردار ) F (xبهقصد بیشینهسازی جواب ایده آل زیر را
یکند.
حاصل م 
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~
~
~
(f ( X ) = [ f1 ( X 1 ), f 2 ( X 2 )] )21

یشود:
با توجه به جواب ایده آل و توابع  LPباارزش  p =2تابع زیر حاصل م 
([ f k ( Xf k ()X−f k)( X ) ]2 )31
k
k

2

k

∑γ

= Min L − 2

k =1

با کمینهسازی دستگاه حاصل از محدودی 
تهای مدلباال و تابع هدف  L2جواب مؤثر حاصل خواهد شد.
اما قبل از دستیابی به جواب مؤثر باید  k γبرای  K = 1 ،2محاسبه شود.
رو 
شهای متعددی برای دستیابی به  k γوجود دارد .در اینجا روشی ارائه میشود که ضمن محاسبه  k γنقطه نظرات
ینماید.
 DMرا بهطور مستقیم در محاسبه  L2و انتخاب توابع هدف و وزن دهی به آنها اعمال م 
حل مدل حاصل از محدودیت و با هر یک از درایههای بردار ) F (xبهقصد کمینهسازی تابع هدف اگر جواب زیر را
حاصل کند.

(f 1 (Xˆ 1 ), f 2 (Xˆ 2 )] )41

در آن صورت بازه تغییرات تابع ) fk (xبهصورت زیر خواهد بود.
2

2

 f (x ) − f k (x )   f k (x k ) − f k (xˆ k ) 
0≤  k k
 ≤
( , k = 1, 2 )51
) f k (x k
 f k (x k )  

~
تأثیر یا نقش هر تابع هدف  kبرای  K =1 ،2 ، ...،4در فرمول  L2برابر   f k ( xk ) −~ f k ( x) است که خود
2



) f k ( xk



2

یتوان نقش تغییرات تابع ) fk (xدر
این عبارت بین صفرتا   f k (x k ) − f k (xˆ k ) در حال تغییر است .لذا م 
) f k (x k





تغییر تابع  L2را متناسب با محدوده باال دانست.
( ) 16

2

 f (x ) − f k (xˆ k ) 
dk =  k k
 , k = 1, 2
) f k (x k



مقادیر  d kدامنه تغییرات تابع هدف است.
م
یدانیم که  DMهنگام تصمیمگیری در خصوص تعیین میزان اهمیت توابع فوق باید وزنهایی را تعیین کند .با این
فرض که این وزنها با اعدادی بین صفرتا صد بیان شوند ،انتظار داریم تأثیری معادل وزنهای تعیینشده در نزدیک
کردن توابع هدف به مقادیر بهینه آنها حادث شود .لذا باید  k γدر بهگونهای تخمین زده شود که وزنهای
نشده  DMبرای هر ) fk (xبا توجه به دامنه تغییرات تابع ) fk (xیعنی  dkتأثیری بهاندازه وزن تعیینشده
تعیی 
dkها نرمالسازی میشوند.
توسط  DMروی تابع LPداشته باشد ،لذا ابتدا 
dk
( , k = 1, 2 ) 17
∑d k

= uk

k

یدهد ،مقدار نرمال شده  d kاست.
 UKکه حداکثر درصد تأثیر هر یک از توابع هدف ) fk (xرا در LPنشان م 
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اگر  DMدرصد ترجیحات خود را بهصورت معادل  Wkدرصد برای هر یک از توابع fk (x) K = 1 ،2 ، ...،4

تعریف کند ،آنگاه خواهیم داشت:
wk
(, k = 1, 2 )81
uk

= γk

اگر مقادیر بهدس 
تآمده  k γدر تابع هدف  L2قرار داده شود عبارت زیر حاصل میگردد.
f k (x k ) − f k (x ) 2
( ] ) 19
) f k (x k

[

wk
k

2

∑u
k =1

= L2

حال با حل مدل فوق و با در نظر گرفتن ترجیهات  ،DMمنتخب نهائی تعیین خواهد شد .در این قسمت الگوریتم
یگردد .این الگوریتم شامل  8مرحله هست.
حل بهطور کامل تشریح م 
 -5-2مراحل الگوریتم
مرحله  :1مدلسازی مسئله انتخاب مراکز توزیع
یگردد که یک تابع
در این مرحله برای مدلسازی انتخاب مراکز توزیع از رویکرد برنامهریزی صفر و یک استفاده م 
مطلوبیت به مدل ابتدائی مسئله اضافهشده است .این مرحله یکی از نقاط قوت این الگوریتم هست زیرا این
فپذیری ان در مدلهای گوناگون ارائهشده است.
انعطا 
مرحله  :2تعیین شاخص برای مشخص نمودن مطلوبیت مراکز توزیع
برای تصمیمگیری در مورد این موضوع ،باید شاخصها تعریف گردد .فرض م 
یشود تصمیمگیرنده kشاخص را
تعیین نمود؛ بنابراین  C kنشاندهنده شاخص  kام است.
مرحله  :3تعیین وزن شاخصها
یکنیم.
فرض میشود  W Cوزن شاخص  kام باشد .ما از یک رویکرد توسعهیافته برای تعیین اوزان استفاده م 
k

بدیده با در نظر گرفتن شاخصها
مرحله  :4تعیین میزان مطلوبیت هر یک از مراکز توزیع برای نقاط آسی 
بدیده با در نظر گرفتن شاخص kام هست.
یشود  aijCمطلوبیت  iامین مرکز توزیع برای  jامین نقطه آسی 
فرض م 
k

جدول 2
صها
جدول  :2میزان مطلوبیت با در نظر گرفتن شاخ 
شاخص
مطلوبیت

aijCk

C1

C2

C3

aijC1

aijC2

aijC3

...

Ck

...

aijCk

منبع :یافتههای پژوهش

بدیده
مرحله  :5تعیین مطلوبیت مراکز توزیع امداد برای هر نقطه آسی 
بدیده jام باشد ،بنابراین برای تعیین  a ijاز
یشود  a ijمیزان مطلوبیت مراکز توزیع  iام برای نقطه آسی 
فرض م 
روش  SAWاستفادهشده است.
q

aij = ∑ w Ck . aijCk
k =1

نیابی...
ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکا 
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مرحله  :6نوشتن تابع هدف مطلوبیت
تابع هدف برای این مسئله عبارت است از:
s

p

Utility Function : ∑∑ aij X ij
i =1 j =1

مرحله  :7مدلسازی مسئله انتخاب مراکز توزیع امداد چندگانه
بعد از نوشتن تابه مطلوبیت ،توابع هدف مسئله انتخاب مراکز توزیع امداد چندگانه بهصورت زیر است:
مرحله  :8حل مسئله انتخاب مراکز توزیع امداد چندهدفه
صیافته به هر یک از
یگردد .توجه با این موضوع که تعداد تصمیمگیرنده و مقدار تخصی 
در این مرحله مسئله حل م 
بدیده توسط تصمیمگیرنده مشخص میشود.
نقاط آسی 
یدهد.
شکل متدولوژی تحقیق را نشان م 

شکل ( -)2الگوریتم روش پیشنهادی
منبع :نگارندگان

 -6مطالعه موردی
منطقه موردبررسی برای پیادهسازی مدل فوق شهر تهران هست .در شکل ،نواحی که ممکن است تحت تأثیر بحران
بپذیر در این مطالعه موردی در نظر
آسیب ببینند ،مشخصشدهاند 3 .نقطه تأمین 5 ،مرکز توزیع و  8نقطه آسی 
گرفتهشده است .کاالهای امدادی موردنیاز در این تحقیق شامل آبمعدنی ،چادر و کمپوتهای غذاهای آماده هست.
بدیده را نشان میدهد.
جدول نقاط تأمین ،مراکز توزیع و نقاط آسی 
میزان ظرفیت  3نقطه تأمین براي هر کاالي امدادي در جدول  1نشان دادهشده است .میزان تقاضاي کاالهاي متفاوت
بپذیر در جدول  2نشان دادهشده است.
را براي هر نقطه آسی 
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هزینه راهاندازی مراکز توزیع امداد پارک الله ،پارک شهر ،بوستان بعثت ،پارک پردیسان و پارک ملت برابربا
 120000000فرض شده است .هزینه حملونقل بین دونقطه برابر بافاصله بین نقاط در نظر گرفته شده است .هزینه
جریمه نیز  % 40هست.

شکل (-)3نقشه مطالعه موردي (شهر تهران) :نقاط تأمین ،مراکز توزیع امداد و نقاط آسیبپذیر منبع :سایت شهرداری تهران
جدول ( :)3میزان ظرفیت  3کاال در نقاط تأمین
مقدار هر نوع کاال موجود در هریک از نقاط تأمین
عر ض ه { } s

پارک چیتگر

][900,900,1000

][g1, g2, g3

پارک لویزان

بوستان والیت

][1500,1 800,2900

][1800, 2500,2200

منبعhttp://map. tehran. ir :

بدیده
جدول ( :)4میزان تقاضا  3نوع کاال در نقاط آسی 
مقدار هر نوع کاال موجود در هریک از نقاط تأمین
منطقه 81

][170,170,300

م ن ط ق 21

منطقه 51

[300,
]140,200

][220, 200,160

منطقه 11

[100,
150,200

منطقه 9

[130,
]160,130

منطقه 6

][270, 140,250

منطقه 5

][220, 200,180

منطقه 3

][120, 180,150

منبعhttp://map. tehran. ir :

جدول ( :)5مسافت بین نقاط تأمین و مراکز توزیع
مراکز توزیع امداد
پارک پردیسان

پارک ملت

بوستان بعثت

22

5 . 17

7

پارک شهر
5 . 10

پارک الله
بوستان والیت

31

51

5 . 17

20

17

5 . 16

پارک لویزان

26

5 . 20

29

5 . 23

5 . 24

پارک چیتگر

نقاط تأمین

منبعhttp://map. tehran. ir :
بدیده
جدول ( :)6مسافت بین مراکز توزیع و نقاط آسی 
بدیده
نقاط آسی 
منطقه 81

منطقه 51
17

31

منطقه 21

منطقه 11

9

3

منطقه 9

7

پارک الله

31

21

5 .4

5 .2

9

5 .6

5 .21

5 .9

پارک شهر

مراکز

5 .41

9

5 .3

8

21

21

81

5 .31

بوستان بعثت

امداد

17

24

16

10

31

5 .9

11

5 .7

پارک پردیسان

22

22

5 .8

16

5

پارک ملت

5 .51

10

منطقه 6

11

5 . 17

6

منطقه 5
10

منطقه 3

منبعhttp://map. tehran. ir :

توزیع
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مراحل حل مدل
یشود.
یشده ،مدل این مطالعه موردی نوشته م 
ع آ ور 
یشده دادههای جم 
مرحله اول :بر اساس مدل طراح 
تاند از .1:اثربخشی  .2ایمنی  .3مجهز بودن
مرحله دوم :معیارهای کلی مکانیابی مراکز امداد عبار 
اثربخشی :منظور از اثربخشی مراکز امداد و اسکان آن است که در این مراکز بتوانند با توجه به شرایط ایجادشده براثر
سانحه ،بیشترین امدادرسانی را به محیط پیرامون خود ارائه دهند.
یتواند
ايمني :منظور از ايمني ،امن بودن محل استقرار مراکز توزیع در مقابل خطرات ناشي از شرايط بحران است كه م 
در خود محل پايگاه حادث شود و يا در اثر وقوع آنها ،اطراف محل پايگاه را متأثر سازد.
مجهز بودن :بهمنظور تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان ،مراکز توزیع باید مجهز باشند (اسالمی) 385 1 ،
الله
-

پارک الله
پارک شهر

SMI

WMI

پردیسان

EI

ملت

شهر
-

WMI

SMI

VSMI

-

WMI

SMI

-

EI

بوستان بعثت

بعثت

پارک پردیسان

WMI

-

پارک ملت

اثربخشی
اثربخشی
ایمنی

-

ایمنی

WMI

SMI

-

EI

مجهز بودن

a 1Cjk

C1
[0. 29,0. 31,0. 24,0. 03,0.
]13

مجهز بودن

C2
[0. 34,0. 26,0. 13,0. 11,0.
]16

C3
[0. 32,0. 15,0. 18,0. 20,0.
]15

یگردد .وزن
مرحله سوم :در این مرحله با استفاده از نقطه نظرات تصمیمگیرنده وزن مربوط به شاخصها تعیین م 
شاخصهای این تحقیق برابرند با:
بدیده با در نظر گرفتن شاخص
مرحله چهارم :اکنون مطلوبیت  i ، aijCامین مرکز توزیع امداد برای  jامین نقطه آسی 
k

یشود .برای مثال از ماتریس زیر برای محاسبه مطلوبیت  i ، a1Cjامین مرکز توزیع امداد برای  1نقطه
 kمحاسبه م 
1

یآید.
بدیده با در نظر گرفتن شاخص  1بر اساس دیدگاه تصمیمگیرنده به دست م 
آسی 
بعد از پیادهسازی روش  AHPفازی میزان مطلوبیت برابر است با:
) a1Cj1 = (0.29,0.31,0.24,0.03,0.13

بنابراین با توجه به نظر تصمیمگیرنده داریم:

) a1 j =0.5 × ( 0.29,0.31,0.24,0.03,0.13) + 0.25 × ( 0.32,0.15,0.18,0.20,0.15) + 0.25 × ( 0.34,0.26,0.13,0.11,0.16
) = (0.31,0.26,0.20,0.09,0.14
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تآمده در مرحله قبل ،میزان مطلوبیت هر مکان را
مرحله پنجم:در این بخش ،بر اساس تمامی مقادیر مطلوبیت بهدس 
ی آ و ری م .
برای هر نقطه آسیبدیده به دست م 
aij ,

بنابراین ماتریس مطلوبیت برای هر یک از مراکز برابر است باi = 1,...5, j = 1,.., 8 :
منطقه 3

منطقه 5

منطقه 6

منطقه 9

منطقه 11

منطقه 21

منطقه 51

منطقه 81

پارک الله

13 .0

16 .0

17 .0

34 .0

33 .0

30 .0

81 . 0

08 .0

پارک شهر

26 .0

29 .0

16 .0

24 .0

35 .0

34 .0

19 .0

17 .0

بوستان بعثت

20 .0

05 .0

31 .0

90 .0

17 .0

16 .0

28 .0

33 .0

پارک پردیسان

90 .0

25 .0

26 .0

22 .0

41 .0

08 .0

23 .0

32 .0

پارک ملت

41 .0

25 .0

28 .0

11 .0

01 .0

21 .0

23 .0

10 .0

یشود.
مرحله :6تابع هدف مطلوبیت مسئله نوشته م 
5

8

UtilityFunction = ∑∑ aijY ij = 0.31X 11 + 0.16X 12 + ... + 0.10X 58
i =1 j =1

مرحله  :7در این مرحله ،مدل چندهدفه این مسئله با روش  lpمتریک توسعهیافته و با استفاده از نرمافزار GAMS

یگردد .نتایج محاسباتی و یافتهها ارائهشده در جداول زیر موجود است:
حل م 
جدول ( -)7میزان کاالهای حمل شده سهگانه از نقاط تأمین به مراکز توزیع
پارک ملت

بوستان بعثت

پارک پردیسان

پارک شهر

پارک الله

بوستان والیت
820

590

چادر

670

490

بمعدنی
آ 
کمپوت غذایی

790

110

180

پارک لویزان
بمعدنی
آ 

120

کمپوت غذایی

150

چادر
520

منبع :یافتههای پژوهش
جدول ( -)8میزان کاالهای حمل شده سهگانه از نقاط تأمین به مراکز توزیع
منطقه 3

منطقه 5

منطقه 6

منطقه 9

منطقه 11

منطقه 21

منطقه 51

منطقه 81

پارک الله
بمعدنی
آ 
چادر

180

کمپوت غذایی

180

250

09

220

270

100

200

140

150

پارک شهر
بمعدنی
آ 
چادر

110

کمپوت غذایی
بوستان بعثت
بمعدنی
آ 
160

چادر
کمپوت غذایی
پارک ملت
بمعدنی
آ 

120

130

کمپوت غذایی

150

130

چادر

منبع :یافتههای پژوهش

300

220

170

140

200

170

200

160

300
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 -7تجزیهوتحلیل نتایج
تآمده در جدول ( )7مشخص است ،در مرحله اول کاالهاي فرستادهشده به مراکز توزیع
همانطور که از نتایج بهدس 
امداد فقط از منابع تأمین بوستان والیت و پارک لویزان ارسال گردید و از منبع پارک چیتگر کاالیی به مراکز توزیع
ارسال نگردید .بیشترین کاالی ارسالی به مراکز پارک شهر و بوستان بعثت ارسال گردید و کمترین ارسال به پارک
الله و پارک ملت بوده است.
بدیده
یدهد که پارک شهر و بوستان بعثت به دلیل نزدیک بودن به نقاط آسی 
تآمده از جدول ( )8نشان م 
نتایج بهدس 
و مطلوبیت بسیار باال بیشترین کاال را ارسال نمودهاند .و از مراکز پارک الله و پارک ملت کمترین ارسال را داشته
است.
 -8نتیجهگیری و پیشنهادت
یبایست برنامهریزی بهینهای جهت رويارو يي
جهت مديريت بحران و كاهش خسارات مالي و جاني ناشي از آن م 
یتواند
یهای کوتاهمدتی كه براي بعد از بحران م 
منطقي با بحران ایجادشده صورت گيرد .بنابراين يكي از برنامهریز 
انجام شود انتخاب بهترين مكان جهت استقرار گروههای تخصصي امداد است .با توجه به ماهيت مكاني اين موضوع
و دارا بودن ماهيت فازي براي پارامترهاي مؤثر در مکانیابی و رويارو يي با فاكتورهاي زياد جهت تصمیمگیری
شهای تصمیمگیری چندهدفه بهمنظور اخذ تصميمي بهینهتر استفاده كرد.
یتوان از تلفيق منطق فازي به همراه رو 
م
در این مقاله مدلی جامع و چندهدفه برای مکانیابی مراکز توزیع امداد شهری بر اساس اصول مدیریت بحران ارائه
گردید .این مدل این قابلیت را دارد که مرکز توزیع امداد شهری را بر اساس اصول مدیریت بحران به صورتی
بدیده و دارای
مکانیابی نماید که بیشترین مطلوبیت را دارا باشد و از طرفی این مراکز کمترین فاصله با نقاط آسی 
کمترین هزینه احداث باشد.
براي نشان دادن کارایی مدل ،یک مطالعه موردي از شهر تهران ارائه شد .با توجه به نتایج محاسباتی ،اعتقاد براین
یتواند متدولوژي کارا و معتبري براي مدیریت توزیع امداد در یک محیط بحرانی عرضه کند.
است که مدل ارائهشده م 
ازجمله مواردي که میتوان براي تحقیقات آتی منظور نمود:

یدهد تا عليرغم تعدد پارامترها و
• روش پيشنهادي در اين پژوهش ،به سازمان مديريت بحران اين امكان را م 
شهای متفاوت در شناسا يي و انتخاب مكان مطلوب و ايمن براي احداث مراکز توزیع مديريت بحران با دقت و
ارز 
سهولت بيشتري اقدام نمايد.
• در مکانیابی مراکز توزیع میتوان نقش و تأثیر پارامترهاي ديگري ازجمله نوع دسترسی به جادههای اصلی و ...را
نيز بررسي نمود.
یتوان عالوه بر
تهای مختلف است م 
• یکی از مشخصههای اصلی زنجیره امداد بالیا حضور اهداف و ارجحی 
اهداف در نظر گرفتهشده در این مقاله ،توابع هدف دیگر را نیز درنظرگرفت.
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تهای دیگري مانند محدودیت در
  محدودی،تهای مربوط به ظرفیت مراکز تأمین و توزیع
 یتوان غیر از محدودی
 •م
.لونقل و محدودیت در ظرفیت کمان جهت ارسال کاالهاي امدادي را نیز در نظر گرفت
 تجهیزات حم
منابع
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