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ازآنجاییکه فاجعههای طبیعی اغلب موجب از بین رفتن جان و مال انسانها میشوند ،طراحی
مناسب شبکه توزیع امدادرسانی بعد از وقوع بحران ضروری میباشد .بهعالوه چون افراد آسیبدیده
نمیتوانند بیش از چند روز بدون آب ،غذا ،دارو و سرپناه زنده بمانند ،مسئله مسیریابی و توزیع
کاالهای امدادی با حداکثر سرعت بسیار مهم بوده و از اهداف اصلی پژوهش در نظر گرفتهشده است.
حداقل کردن تعداد وسایل موردنیاز بهمنظور کاهش هزینهها و توزیع عادالنه کاالهای امدادی
بهگونهای که در یک پناهگاه نسبت به پناهگاه دیگر ،کمبود بیشازحد زیاد نباشد ،از دیگر اهداف
پژوهش میباشند .برای دستیابی به اهداف فوق ،مدل برنامه ریاضی سه هدفه سیستم لجستیک
توزیع برای مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه امدادی جهت توزیع کاالهای امدادی از مراکز توزیع
به پناهگاهها تحت شرایط عدم قطعیت و با در نظر گرفتن اختالل در توزیع طراحیشده است.
بهمنظور برخورد با عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله از دو روش امکانی مختلف شامل
رویکرد امکانی مبتنی بر اندازه اعتبار و روش استوار امکانی بهره گرفتهشده است .برای حل مدل
چندهدفه ارائهشده نیز از یک رویکرد فازی تعاملی بهره گرفتهشده است .درنهایت بهمنظور بررسی
کاربردپذیری مدل ریاضی ارائهشده ،مطالعه موردی در ایران و در شهر تبریز صورت گرفته است .با
توجه به نتایج بهدستآمده و اولویت تصمیمگیرنده برای کاهش تقاضای برآورده نشده در این مقاله،
روش استوار امکانی بهترین روش برای مدلسازی مسئله موردنظر انتخاب میشود .همچنین نتایج
حاصل از حل مطالعه موردی نشان داد که بین میزان عرضه کاالهای امدادی و زمان توزیع کاالهای
امدادی رابطه معکوس وجود دارد و درصد کاهش زمان توزیع کاالهای امدادی درازای افزایش
بیشازحد عرضه کاالهای امدادی بسیار ناچیز میباشد.
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لجستیک امداد بشردوستانه

 .1مقدمه
فدراسیون بین الملی صلیب سرخ و هاللاحمر فاجعه را یک رویداد
ناگهانی و مصیبتبار تعریف میکند که بهطورجدی کارکرد جامعه را
مختل میکند و باعث تلفات جانی ،مالی ،اقتصادی و زیستمحیطی
* نویسنده مسئول :سیما غایبلو
تلفن33054140-024 :؛ پست الکترونیکیghayebloo.sima@znu.ac.ir :

می شود که فراتر از توانایی جامعه برای مقابله با آن با استفاده از منابع
خود است [ . ]1هرچند اغلب این فجایع منبع طبیعی دارند اما
میتوانند ریشه انسانی نیز داشته باشند .زنجیرههای تأمین که در
مناطق ویرانشده با خدمات اورژانسی و پس از فاجعه به مردم کمک
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میکنند.
زنجیرههای تأمین بشردوستانه نامیده میشوند .چنین
زنجیرههای تأمین در یکزمان کوتاه پس از وقوع فاجعه توسط دولت
یا سازمانهای غیردولتی ایجاد میشوند [ .]2آلتای و گرین در سال
 2006عملیات فاجعه را به چهار دسته کاهش ،آمادگی ،پاسخ و بهبود
تقسیم کردند [ .]3دودسته اول ،عملیات پیش از فاجعه را شرح
میدهند و شامل برنامهریزی پیش از فاجعه و ساخت انبار میباشند.
دسته دوم عملیات پس از فاجعه بوده و شامل تدارکات کمکهای
بشردوستانهاند .در قسمت مرور ادبیات ،مطالعات مرتبط با برنامهریزی
برای عملیات بعد از وقوع فاجعه بررسیشدهاند .هرچند که امروزه
باوجود پیشرفتهای فنّاورانه موجود ،مصائب ناشی از سوانح طبیعی
از قبیل زلزله ،سیل ،طوفان ،صاعقه ،بهمن ،گردباد ،آتشسوزی،
آتشفشان و غیره و سوانح غیرطبیعی از قبیل جنگ ،حوادث
تروریستی ،تصادفات جادهای ،حوادث صنعتی ،ناآرامیهای سیاسی،
مهاجرت آوارگان و غیره بهعنوان موانع اصلی توسعه پایدار کشورها
به شمار میروند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آنها ،تلفات و
خسارات سنگینی را به ملتها و داراییهای آنها وارد میکند که
بعضاً جبرانناپذیر است .اگرچه خسارات ناشی از این حوادث از جهات
گوناگون به ویژه ازنظر مادی و معنوی قابل جبران نیست ،ولی با
اقدامات پیشگیرانه و برنامهریزیهای مناسب برای ایجاد آمادگی الزم
برای مقابله با این حوادث میتوان خسارات آن را به حداقل ممکن
کاهش داد.
به منظور به حداقل رساندن خسارات ناشی از سوانح طبیعی و
غیرطبیعی یک مدل برنامه ریاضی سه هدفه برای سیستم لجستیک
توزیع برای مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه امدادی جهت توزیع
کاالهای امدادی از مراکز توزیع به پناهگاهها تحت شرایط عدم
قطعیت و با در نظر گرفتن اختالل برای عملیات در توزیع بعد از وقوع
فاجعه طراحیشده است .تابع هدف اول سعی دارد با انتخاب بهترین
مسیرها بین پناهگاهها و مراکز توزیع ،زمان رسیدن وسایل نقلیه
امدادی به مراکز توزیع و پناهگاهها را حداقل کند که مهمترین هدف
پژوهش فوق میباشد .تابع هدف دوم تعداد وسایل نقلیه موردنیاز را
حداقل میکند .تابع هدف سوم سعی میکند حداکثر میزان کمبود
اقالم امدادی در نقاط تقاضا را حداقل کند بهطوریکه در یک پناهگاه
نسبت به پناهگاه دیگر ،بیشازحد زیاد کمبود وجود نداشته باشد.
تابع هدف سوم بهنوعی ،توزیع عادالنه کاالهای امدادی را ایجاد
میکند .معموالً به خاطر اقدامات افراد غیرتخصصی و هجوم عموم
مردم به کمکرسانی ،پناهگاههایی که دسترسی راحتتری دارند،
حجم بیشتری از کاالهای امدادی را دریافت میکنند و درحالیکه
پناهگاههای مجاور که شاید مسیر سختتری داشته باشند با کمبود
کاالهای امدادی مواجه میشوند.
به همین دلیل پرداختن به این موضوع اساسی در شبکههای
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لجستیک امدادرسانی بسیار مهم میباشد که در مدل ریاضی
پیشنهادی در قالب تابع هدف سوم فرموله بندی شده است .برای
مدلسازی عدم قطعیت از دو روش برنامهریزی امکانی و روش برنامه-
ریزی استوار امکانی استفاده خواهد شد .با توجه به اهمیت کنترل
نوسانات هزینه در مسائلی (مانند زنجیره تأمین بشردوستانه که
موضوع پژوهش فوق میباشد) که جنبههای غیراقتصادی نیز در
تصمیمگیری مدنظر قرار میگیرند روش برنامهریزی استوار امکانی
برای مقابله با عدم قطعیت انتخاب شد .مدل سه هدفه ارائهشده
توسط روش ترابی-هسینی 1به مدل تک هدفه تبدیلشده است.
با توجه به مطالب بیانشده در باال ،نوآوریهای این پژوهش را
میتوان در قالب موارد زیر عنوان کرد:
 ارائه مدل چندهدفه بهمنظور پاسخ به تقاضا بعد از وقوع بحرانتحت شرایط عدم قطعیت
 در نظر گرفتن اختالل در توزیع طی عملیات امدادرسانی بهکارگیری دو روش امکانی مختلف شامل برنامهریزی امکانیمبتنی بر اندازه اعتبار و برنامهریزی استوار امکانی بهمنظور
برخورد با عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله
 استفاده از روش ترابی -هسینی بهمنظور تبدیل مدل چندهدفهبه یک مدل تک هدفه
بهمنظور بررسی کارایی ،مدل ارائهشده در یک مطالعه موردی در
ایران پیادهسازی شد .در این مطالعه موردی ،همچنین کارایی دو
روش مدیریت عدم قطعیت موردبررسی قرارگرفته و کاراترین روش
مدیریت عدم قطعیت مشخصشده است .در انتها بهمنظور تعیین
تأثیر تغییر در پارامترهای اصلی مدل ریاضی ارائهشده بر روی مقادیر
تابع هدف ،از تحلیل حساسیت استفاده میشود.
ادامهی این مقاله بهصورت زیر سازمانیافته است :در بخش دوم
ادبیات مرتبط با طراحی شبکه لجستیک امدادرسانی مرور شدهاند.
بخش سوم به تعریف مسئله و تبیین فرضهای مسئله اختصاصیافته
است .مدل برنامهریزی ریاضی پیشنهادی برای مسئله تعریفشده در
بخش چهارم ارائهشده است .بخش پنجم به تبیین روشهای حل
پیشنهادی شامل برنامهریزی شانسی اعتبار محور ،مدل برنامهریزی
امکانی اعتبار محور و رویکرد برنامهریزی استوار اختصاصیافته است.
در بخش ششم توصیف مطالعه موردی و مقایسه جوابهای حاصل
از روشهای حل پیشنهادی و قطعی بیانشدهاند .در پایان ،بخش
هفتم ،خالصهای از نتایج تحقیق و برخی زمینههای تحقیقات آتی
موردبحث قرارگرفتهاند.

 .2مرور ادبیات
هرچند لجستیک امدادرسانی از سال  1990کموبیش موردمطالعه
قرارگرفته است ،اما از سال  2004که سونامی اقیانوس هند رخ داد،
این موضوع برای دانشگاهیان و محققان اهمیت زیادی پیدا کرد .در
)1. Torabi-Hessini (TH
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سالهای اخیر مطالعات فراوانی درزمینهی لجستیک امدادرسانی
صورت پذیرفته است .ازدمار و همکاران در سال  2004یک مدل
مسیریابی وسایل حملونقل در مواقع بحران ارائه کردهاند [ . ]4برای
حل این مدل از یک روش ابتکاری استفادهشده است و کارایی مدل
با دادههای بهدستآمده از زلزلهی سال  1990ایزمیز ترکیه اثباتشده
است .هاله و موبرگ در سال  2005مدلی را ارائه کردهاند که
زنجیرهی تأمین امدادرسانی را برای مقابله با بحران طراحی میکند
[ .]5مدل آنها یک ابزار بسیار مناسب برای انتخاب اماکن
امدادرسانی ارائه میدهد .چنگ و همکاران در سال  2007دو مدل
برنامهریزی تصادفی برای تصمیمگیری در مورد توزیع منابع در حین
بحران ارائه کردهاند [ .]6آنها اثربخشی و کارایی مدل خود را با
استفاده از دادههای سیل تایوان اثبات کردهاند .بالسیک و بیمن در
سال  2008بامطالعهی مسئلهی مکانیابی ،یک مدل برنامهریزی
ریاضی برای تعیین تعداد و موقعیت مراکز توزیع و همچنین میزان
کاالهای از قبل تعبیهشده در هر یک از این مراکز توزیع ارائه دادهاند
[ .]7مدل ارائهشده ،گونهای از مدل حداکثر پوشش است که مسئلهی
مکانیابی را با مسئلهی موجودی یکپارچه میکند .درواقع این
پژوهش از اولین پژوهشهایی است که به بحث مکانیابی مراکز توزیع
برای پاسخگویی مناسب در زمان بحران میپردازد .بالسیک و
همکاران در سال  2008یک مدل توزیع برای پاسخگویی بعد از وقوع
بحران ارائه کردهاند [ .]8درواقع تمرکز آنها بر آخرین مرحله از
زنجیرهی امدادرسانی یعنی توزیع بوده است .بدین منظور ،آنها یک
مدل مختلط عدد صحیح دوفازی را برای توسعهی یکزمان بندی
تحویل برای هر وسیلهی نقلیه ارائه کردهاند .تابع هدف مسئله ،حداقل
کردن هزینهی حملونقل و حداکثر کردن سود برای دریافتکنندگان
کاالهای امدادی در نظر گرفتهشده است .لین و همکاران در سال
 2011یک مدل لجستیک برای تحویل کاالها بهصورت اولویتبندی
شده در عملیات امدادرسانی ارائه کردهاند[ . ]9از ویژگیهای مدل
ارائهشدهی آنها میتوان به چند کاالیی ،چندوسیلهای ،چند دورهای،
پنجره زمانی نرم ،و تحویل کاال بهصورت چندبخشی اشاره کرد .دالتور
و همکاران در سال  2012در مقالهای مروری ،به بررسی انواع
مدلهای مسیریابی مرتبط با عملیات امدادرسانی پرداختهاند [.]10
در حوزه مسائل مسیریابی و زمانبندی در سال  2011یک مدل
قطعی مسیریابی چندهدفه توسط نلز و همکاران پیشنهادشده است
[ .]11مدل سه هدفه آنها شامل حداقل کردن ریسک ،حداقل کردن
مجموع زمان رسیدن و حداکثر کردن پوشش تقاضا است و از
الگوریتم ممتیک برای حل مدل استفادهشده است .همچنین مطالعه
موردی برحسب دادههای واقعی در اکوادور صورت گرفته است.
حامدی و همکاران در سال  2012یک مدل چندهدفه قطعی برای
مسیریابی و زمانبندی توزیع کاالهای امدادی از مراکز توزیع به
پناهگاهها ارائه کردهاند [ .]12آنها از الگوریتم ژنتیک برای حل
نمونههای موردی استفاده کردهاند .وکس و همکاران در سال 2014
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یک مدل مسیریابی قطعی تک هدفه برای عملیات نجات در مناطق
آسیبدیده برای حداقل کردن زمان عملیات ارائه کردهاند [ .]13در
این مدل پیشنهادی از چندین الگوریتم ابتکاری مانند الگوریتم
ابتکاری بر پایهی مونتکارلو و الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی انطباق
تصادفی حریصانه 1استفادهشده است .گان و همکاران در سال 2015
یک مدل تک هدفه مسیریابی و زمانبندی قطعی برای توزیع کاالهای
امدادی از یک مرکز توزیع به مراکز آسیبدیده ،با استفاده از تابع
عملکرد ارائه کردهاند [ .]14در این پژوهش از الگوریتم بهینهسازی
ازدحام ذرات ،برای حل مدل استفادهشده است .پور رحمانی و
همکاران در سال  2015یک مدل مسیریابی چند دورهای برای انتقال
آوارگان از پناهگاههای محلی به پناهگاههای منطقهای توسعه دادهاند
[ .]15در این مدل ،تقسیم تحویل و زمان سفر غیرقطعی برای حداقل
کردن زمان رسیدن وسایل نقلیه موردتوجه قرارگرفته است .همچنین
برای حل مدل از الگوریتم شبیهسازی تبرید استفادهشده است.
مشرف جوادی ولی در سال  2016یک مسئله مسیریابی چند کاالیی
جدید با تمرکز بر حداقل کردن زمان انتظار گیرندگان ارائه دادند.
آنها ظرفیت محدود برای وسایل نقلیه در نظر گرفته و از یک روش
ابتکاری بر پایهی سازگاری و ترکیب الگوریتم شبیهسازی تبرید و
جستوجوی همسایگی متغیر برای حل مسئله در مقیاس بزرگ
استفاده کردهاند [ .]16صبوحی و همکاران در سال  2018مدل
مسیریابی و زمانبندی تک هدفه برای تخلیه مردم از مناطق
آسیبدیده به پناهگاهها و توزیع کاالهای امدادی در مقیاس بزرگ
ارائه کردهاند [ .]17تابع هدف این مسئله حداقل کردن زمان رسیدن
وسایل نقلیهی امدادی به مناطق آسیبدیده ،پناهگاهها و مراکز توزیع
میباشد .در این پژوهش از الگوریتم ممتیک برای حل مسئله در
مقیاس بزرگ استفادهشده است .صبوحی و همکارانش در مطالعه
دیگری در سال  ]18[ 2016یک مدل ریاضی دو هدفه برای شبکه
لجستیک امدادرسانی پس از وقوع فاجعه ارائه دادهاند .شوآنگی و
کوک لی در سال  2019یک مدل برنامهریزی ریاضی دوسطحی چند
دورهای برای زمانبندی تعمیر شبکه جادهای بعد از وقوع فاجعه و
مسئله لجستیک بشردوستانه ارائه دادند [ .]19در مطالعه دیگری،
شوآنگی و همکاران در سال  2020مدلی برای تعمیر شبکه جادهای
بعد از وقوع بالیای طبیعی ارائه دادند .مدل فوق ،زمانبندی لجستیک
و زمانبندی کارگران تعمیر جاده و فعالیتهای مسیریابی را تواما در
نظر میگیرد [.]20
عدم قطعیت موجود در عرضه ،تقاضا و مدتزمان حملونقل
ازجمله فاکتورهای بسیار مهمی هستند که در طراحی یک شبکه
امدادرسانی بعد از وقوع حادثه باید در نظر گرفته شوند .در اکثر
سیستمهای لجستیک امدادرسانی توسعه دادهشده برای مسیریابی و
زمانبندی وسایل نقلیه امداد ،از عدم قطعیت موجود در پارامترهای
مسئله صرفنظر شده است .با توجه بهمرور ادبیات انجامشده ،تعداد
مطالعات اندکی آنهم در سالهای اخیر ،مسئله عدم قطعیت را در
)1. Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRSAP
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طراحی سیستم لجستیک امدادی مطرح کردهاند .برای نمونه،
شائوپنگ و همکاران در سال  2020یک مدل بهینهسازی ریاضی
برای مکانیابی تسهیالت بشردوستانه و مسیریابی وسایل نقلیه تحت
تقاضای تصادفی و میزان ریسکپذیری بهینه تصمیمگیرنده توسعه
دادند[ .]21علیاکبر حسنی و هادی مختاری در سال  2019از یک
رویکرد بهینهسازی استوار مبتنی بر سناریو برای یک مدل
برنامهریزی خطی چندهدفه در طراحی شبکه امدادرسانی استفاده
کردند [ .]22پیوزانگ و همکاران در سال  ]23[ 2020یک مدل
ریاضی برای مسئله طراحی شبکه امدادرسانی بشردوستانه سه
سطحی ارائه دادند .آنها برای مقابله با عدم قطعیت موجود در زمان
حملونقل ،از رویکرد بهینهسازی استوار استفاده کردند .ویس مرادی
و همکاران در سال  2018برای مسئله مکانیابی و مسیریابی وسایل
نقلیه برای یک شبکه امدادرسانی یک مدل ریاضی سه هدفه شامل
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حداقل کردن هزینههای احداث و حداقل کردن حداکثر زمان عملیات
و همچنین حداکثر کردن حداقل قابلیت اطمینان توسعه داده و از
روش تعاملی فازی هسینی و ترابی برای حل مدل سه هدفه استفاده
کردند .در این مطالعه از روش بهینهسازی استوار بهمنظور در نظر
گرفتن عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله بهره گرفتهشده
است .با توجه بهمرور ادبیات انجامشده ،در هیچکدام از مطالعات
انجامشده از روش استوار امکانی بهعنوان یکی از کاراترین روشهای
برخورد با عدم قطعیت (مرجع [ ]24را ببینید ).استفادهنشده است.
طبقهبندی مسائل لجستیک امدادرسانی در مطالعات انجامگرفته
با جزئیات بیشتر و با در نظر گرفتن چند دسته ویژگی شامل موارد
تصمیمگیری ،توابع هدف و روش حل در جدول ( )1ارائهشده است.
ویژگیهای مسئله و مدل ریاضی مدنظر در این مقاله در سطر آخر
جدول ( )1آمده است.

جدول ( )1طبقهبندی مسائل لجستیک امدادرسانی
پژوهش
نلز و همکاران ()2011
حامدی و همکاران )2012
وکس و همکاران ()2014
گان و همکاران ()2015
پور رحمانی و همکاران ()2015
مشرف جوادی ولی ()2016
صبوحی و همکاران ()2016
صبوحی و همکاران ()2018
پیوزانگ و همکاران ()2020
ویس و همکاران ()2018
این پژوهش

مسیر

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

زمانبندی
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تقسیم

مطالعه

تعداد

تحویل

موردی

توابع

✓

3
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

بررسی مطالعات انجامشده نشان میدهند که در اکثر مقاالت
مرتبط با مسیریابی و زمانبندی ،مسائل مهمی ازجمله امکان
سرویسدهی هر نقطه تقاضا توسط چند وسیله نقلیه (تقسیم تحویل)
امکان استفاده از چند نوع وسیله نقلیه ،ظرفیت محدود پناهگاهها و
همچنین چندهدفه بودن مدلهای توسعه دادهشده در نظر گرفته
نشدهاند که بهعنوان خألهای تحقیقاتی میتوان از آنها نام برد .در
این پژوهش یک مدل ریاضی سه هدفه که این خألهای تحقیقاتی را
پوشش داده و همچنین با توجه به اهمیت بسیار باالی هزینه کمبود
در زنجیرههای تأمین بشردوستانه ،هدفی که حداکثر میزان کمبود
اقالم امدادی در نقاط تقاضا را حداقل میکند در مدل توسعه
دادهشده مدنظر قرارگرفته است .در مطالعات انجامشده معموالً از عدم
قطعیت موجود در پارامترهای مدل ریاضی چشمپوشی شده است .در
این پژوهش از روش برنامهریزی امکانی استوار جهت مقابله با عدم
قطعیت موجود در پارامترهای حساس مدل بهره گرفتهشده است.

1. Memetic Algorithm
2. Genetic Algorithm
3. Particle swarm optimization

قطعی

غیرقطعی

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

روش حل
MA1
GA2
GRSAP
PSO3
SA4
VNS5, SA

✓
✓
✓

TH
MA
-----TH, robust
TH, possibilistic robust

 .3تعریف مسئله
در این مقاله یک مدل برنامهریزی سه هدفه بهمنظور مسیریابی و
توزیع و زمانبندی اقالم امدادی برای پاسخ به بحران ارائهشده است.
شکل ( )1شبکه زنجیره تأمین موردنظر در این مسئله را نمایش
میدهد .شبکه موردمطالعه ،یک مدل سه سطحی شامل انبار وسایل
نقلیه ،مراکز توزیع و پناهگاههاست که کاالهای امدادی توسط وسایل
نقلیهای که در انبار وسایل نقلیه مستقرشدهاند ،به مراکز توزیع انتقال
مییابند .وسایل نقلیه امدادی مانند کامیون یا تریلر ،عملیات خود را
از انباری که مکانیابی شده است ،آغاز میکنند .در صورت اعزام ،یکی
از وسایل نقلیه امدادی ،طبق ظرفیت وسیله و تقاضای پناهگاهها
انتخاب میشود .مکان برای پایان عملیات نامشخص بوده و نهایتاً
یکی از پناهگاهها میباشد .همچنین بهمنظور افزایش کارایی مدل،
اختالل در توزیع در نظر گرفتهشده است .بدینجهت که در دنیای
واقعی و طبق دادههای گذشته ،در هنگام بروز بحران مخصوصاً زلزله
که هدف مقاله پاسخگویی کارا و مناسب به آن است ،بروز اختالل در
4. Simulated Annealing
5. Variable Neighborhood Search
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ش یه پ وه ها م دس

سیستم توزیع به دالیل مختلف ازجمله تخریب زیرساختها و
مسیرهای ارتباطی ،عدم مدیریت صحیح کاالهای امدادی ،هجوم
نیروهای امدادی داوطلب غیرمتخصص  ،بروز پسلرزه و غیره بهکرات
رخداده است .در این مقاله ،با ارائه یک مدل ریاضی سه هدفه شامل
حداقل کردن مجموع زمان رسیدن وسایل نقلیه امدادی به مراکز
توزیع و پناهگاهها ،حداقل کردن تعداد وسایل نقلیه مورداستفاده برای
عملیات توزیع و همچنین حداقل نمودن حداکثر تقاضای برآورده
نشده در پناهگاهها ،بهطوریکه عدالت اجتماعی در تمام نقاط برآورده
شده و در هیچیک از پناهگاهها بیشازحد زیاد کمبود وجود نداشته
باشد ،مسیریابی همزمان ،توزیع و زمانبندی وسایل نقلیه تحقق
خواهد یافت .با جمعبندی مطالب بیانشده در این بخش میتوان
فرضهای مسئله را در قالب موارد ذیل خالصه نمود:
✓ تعداد و مکان مراکز توزیع مشخص است.
✓ تعداد و مکان پناهگاهها مشخص است .
✓ از وسایل نقلیه ناهمگن برای عملیات امدادی استفاده میشود .
✓ وسایل نقلیه دارای ظرفیت محدود میباشند.
✓ ظرفیت مراکز توزیع و پناهگاهها محدود است.
✓ انبار وسایل نقلیه مکانیابی شده است.
✓ امکان دریافت سرویس از هر مرکز توزیع توسط چندین وسیله
نقلیه وجود دارد (تقسیم تحویل).

ص ای

ید /سال هشتم /شماره هفدهم /پاییز و زمستان 1399

ر سیستمها

پارامترها
مدتزمان حملونقل از گره 𝑁 ∈ 𝑖 به گره 𝑁 ∈ 𝑗

𝑗𝑖𝑎

میزان تقاضا در پناهگاه 𝐷 ∈ 𝑖

𝑖𝑒

میزان عرضه در مرکز 𝐹 ∈ 𝑖

𝑖𝑐

ظرفیت وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣

𝜈𝑃

مدتزمان سرویس در گره 𝐷 ∪ 𝐹 ∈ 𝑖

𝑖ℎ

عددی بزرگ
درصد عرضه ازدسترفته در مرکز توزیع 𝐹 ∈ 𝑖 در اثر
اختالل

𝑀
𝑖𝐾

متغیرهای تصمیم
اگر وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣 از گره 𝑁 ∈ 𝑖 به گره 𝑁 ∈j

𝑗𝑖𝜈𝑋

حرکت کند برابر با یک و در غیر این صورت صفر است.
اگر وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣 به گره 𝐷 ∪ 𝐹 ∈ 𝑖 اختصاص
𝑖𝜈𝑌
داده شود برابر با یک و در غیر این صورت صفراست.
اگر وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣 به مأموریت اعزام شود برابر با
𝜈𝑈
یک و در غیر این صورت صفر است.
تعداد کاالهایی که با وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣 از مرکز توزیع
𝐹 ∈ 𝑖 برداشتهشده یا تعداد کاالهایی که با وسیله نقلیه
𝑖𝜈𝐺
𝑉 ∈ 𝑣 به پناهگاه 𝐷 ∈ 𝑖 تحویل داده میشوند.
مدتزمانی که طول میکشد تا وسیله نقلیه 𝑉 ∈ 𝑣 به
𝑖𝜈𝑅
گره 𝑁 ∈ 𝑖 برسد.
حال پس از معرفی اندیسها ،متغیرهای تصمیم و پارامترها ،مدل
ریاضی پیشنهادی ارائه میشود.

Rvi

()1



vV iF D

()2
()3

= Min z1

v

U

= Min z2

vV



Min z3 = Maxi  ei - Gvi 
 vV




s.t.

()4
شکل( :)1شبکه تأمین کاالهای امدادی

()5
 .۴مدل برنامهریزی ریاضی پیشنهادی
در این بخش به مدلسازی مسئله موردمطالعه میپردازیم .اندیسها،
متغیرهای تصمیم و پارامترهای این مدل در ادامه بیانشده است.
اندیسها
مجموعه مراکز توزیع
مجموعه پناهگاهها
مجموعه وسایل نقلیه در دسترس
انبار وسایل نقلیه
مجموعه تمامی گرههای موجود ( شامل  F ،Dو  Lکه
با اندیس 𝑁 ∈ 𝑗  𝑖,نشان داده میشوند)

F

() 6
()7
()8

D
V
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L

()10
N
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X vji
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v V

 pvU v

G
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iF
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v V

()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
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vi

iD

iF

()12
()13

G = G
U  V
v

vV

Rvi = 0
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+ hi + aij ) - M (1- X vij )  Rvj
j  F , v V , i  LUF , i  j
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 .۴-1خطی سازی مدل پیشنهادی
بهمنظور رعایت عدالت اجتماعی در توزیع کاالهای امدادی در نقاط
تقاضا ،تابع هدف سوم برای حداقل کردن حداکثر کمبود در نظر
گرفتهشده است .ازآنجاییکه تابع هدف سوم به دلیل ساختار حداقل
کردن حداکثر غیرخطی میباشد با تعریف متغیر آزاد در عالمت ،W
مدل را بهصورت ذیل به حالت خطی تبدیل میکنیم.

(R

()21

j  D, v V , i  FUD, i  j
X vij  0,1 i  N , j  N , v V

()22

Yvi 0,1

()23

+ hi + aij ) - M (1- X vij )  Rvj

i  FUD, v V

v V

vi

Rvi

vV iF D

v

i  FUD, v V
i  N , v V

تابع هدف اول (رابطه شماره  )1مجموع زمان رسیدن وسایل
نقلیه به مراکز توزیع و پناهگاهها ،تابع هدف دوم (رابطه شماره )2
تعداد وسایل نقلیه مورداستفاده برای توزیع کاالهای امدادی و تابع
هدف سوم (رابطه شماره  )3حداکثر میزان کمبود در نقاط تقاضا
بهمنظور رعایت عدالت اجتماعی را حداقل میکنند .محدودیت ()4
بیان میکند که هر وسیله نقلیه در صورت اعزام ،از انبار بهسوی یکی
از مراکز توزیع حرکت میکند .محدودیت ( )5محدودیت تعادل
جریان میان مراکز توزیع میباشد .محدودیت ( )6نشان میدهد زمانی
که یک وسیله نقلیه به مرکز توزیعی تخصیص داده میشود ،قبل از
آن تنها میتواند در انبار وسایل نقلیه یا مرکز توزیع دیگری باشد.
محدودیت ( )7روابط بین دو متغیر 𝑖𝑣𝐺 و 𝑖𝑣𝑌 در هریک از مراکز
توزیع و پناهگاهها را نشان میدهد .محدودیت ( )8بیان میکند زمانی
که یک وسیله نقلیه به پناهگاهی تخصیص داده میشود قبل از آن
تنها میتواند در یک مرکز توزیع بوده باشد .محدودیت ()9
نشاندهنده حداکثر عرضه در هر یک از مراکز توزیع میباشد.
محدودیت ( )10حداکثر ظرفیت هر وسیله نقلیه را بیان میکند.
محدودیت ( )11تضمین میکند تعداد کاالهایی که هر وسیله نقلیه
در مراکز توزیع مختلف بارگیری میکند برابر است با کاالهایی که
در یک پناهگاه تخلیه میکند .محدودیت ( )12نشاندهنده حداکثر
تعداد وسایل نقلیه در دسترس است .بدینصورت که مجموع وسایل
نقلیه اعزامی باید از تعداد کل وسایل نقلیه موجود کمتر باشد .زمانی
که هر وسیله نقلیه انبار خود را ترک میکند ،محدودیت ( )13برای
پارامتر زمان ،مقدار اولیه صفر را تنظیم مینماید .محدودیتهای
( )14و ( )15نشاندهنده زمان رسیدن هر وسیله نقلیه به هر مرکز
توزیع و پناهگاه میباشد .محدودیتهای ( )16تا ( )18نشاندهنده
محدودیتهای ضروری و منطقی روی متغیرهای تصمیم گسسته و
محدودیتهای ( )19و ( )20روی متغیرهای تصمیم پیوسته
میباشند.

U

= Min z2

vV

Min z3 = W

U v 0,1

Gvi  0
Rvi  0



= Min z1

s.t.

i  D

()24

G

vi

W  ei −

vv

محدودیتهای ( )4تا ()10

 .5روش حل پیشنهادی
در این قسمت ،رویکردهای مقابله با عدم قطعیت موجود در پارامترها
و همچنین روش برخورد با تابع هدف چندگانه پیشنهادی بیان
خواهند شد.

 .5-1روشهای برخورد با عدم قطعیت پارامترها
در این مقاله ،بهمنظور برخورد با عدم قطعیت موجود در پارامترهای
مدل که شامل پارامترهای عرضه ،تقاضا و مدتزمان حملونقل بین
گرهها میباشد از دو روش امکانی مختلف شامل رویکرد امکانی مبتنی
بر اندازه اعتبار و روش استوار امکانی بهره گرفتهشده است .در این
رویکرد هر پارامتر غیردقیق دارای یک توزیع امکان میباشد .توزیع
امکان نشاندهنده میزان امکان وقوع مقادیر ممکن برای هر پارامتر
دارای عدم قطعیت میباشد و تعیین آن بهطورمعمول بر اساس دانش
خبرگان و اطالعات موجود در پارامتر موردنظر ،صورت میپذیرد.
اعداد فازی به شکلهای مختلف خطی و غیرخطی نظیر اعداد فازی
 Sشکل Z ،شکـل ،حلقوی ،زنگی شکل ،گوسی و غیره میتوانند
باشند اما اغلب دودسـته اعداد فازی مثلـثی و ذوزنـقـهای
مـورداستـفاده قـرار میگیرند .در این مقــاله از توزیـع ذوزنقهای
استفادهشده است .شکل ( )2یک توزیع امکان ذوزنقهای به شکل
) ) 𝜀̃ = (𝜀(1) , 𝜀(2) , 𝜀(3) , 𝜀(4را نمایش میدهد .نقاط ) 𝜀(1و )𝜀(4
به ترتیب نشاندهنده بدبینانهترین و خوشبینانهترین مقدار ممکن و
نقاط ) 𝜀(2و ) 𝜀(3و فاصله بین آنها نشاندهنده ممکنترین مقادیر
میباشند که بهوسیله تصمیم گیران و خبرگان بر اساس دادههای
موجود و دانش شخصی تعیین میشوند.
روشهای مختلف برنامهریزی امکانی در ادبیات توسط
محققان توسعه پیداکرده است که از آن جمله میتوان به روشهای
ارائهشده توسط الی و هوانگ [ ،]25اینوگوچی و رامیک [ ]26و
جیمنز [ ]27اشاره کرد .در این مقاله از رویکرد برنامهریزی امکانی
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ر سیستمها

0



Cr   rdr − Cr   rdr

()27

−





= E  

0

حال فرض کنید ̃𝜀 یک عدد فازی ذوزنقهای بهصورت = ̃𝜀

) ) (𝜀(1) , 𝜀(2) , 𝜀(3) , 𝜀(4باشد ،آنگاه با توجه به عبارات ( )25و ()27
امید ریاضی این عدد فازی برابر با
اعتبار آن بهصورت زیر خواهد بود:

)

(

)

(



شکل ( :)2توزیع امکان ذوزنقهای پارامتر غیردقیق ̃𝜀

()28

 .5-1-1برنامهریزی شانسی اعتبار محور
روش برنامهریزی شانسی اعتبار محور یکی از روشهای کارای
برنامهریزی امکانی است که دارای مزایای ذیل میباشد [.]28
✓ بر مفاهیم معتبر ریاضیمانند اندازه اعتبار یک عدد فازی،
بناشده است.
✓ امکان پشتیبانی از اعداد فازی مختلف مانند اعداد مثلثی و
ذوزنقهای را دارا میباشد.
✓ تصمیمگیرنده را قادر به تنظیم سطح اطمینان ارضاء
محدودیتها میسازد.
بزرگترین مزیت این روش را میتوان استفاده از اندازه اعتبار
دانست .اندازه اعتبار برخالف اندازههای امکان و ضرورت که فاقد
خاصیت خود-دوگانی هستند ،یک اندازه خود-دوگان میباشد [.]29
بهعبارتدیگر وقتی اندازه اعتبار برابر یک است ،تصمیمگیرنده باور
دارد که به طور حتم رویداد فازی اتفاق خواهد افتاد و وقتی اندازه
اعتبار برابر با صفر است این باور وجود دارد که رویداد فازی میبایست
بهطور حتم (ازنظر تئوریک) محقق نشود .اما وقتی اندازه امکان رویداد
فازی برابر با یک شود همچنان این امکان وجود دارد که رویداد اتفاق
نیفتد ،همچنین هنگامیکه اندازه ضرورت یک رویداد فازی برابر با
صفر باشد از بعد تئوریک تضمینی وجود ندارد که رویداد موردنظر
اتفاق نیفتد.
فرض کنید ̃𝜀 یک متغیر فازی با تابع عضویت )𝑥(𝜇 و 𝑟 را یک
عدد حقیقی باشد .بر اساس [ ]28اندازه اعتبار بهصورت زیر
()25

))  ( x

r

( sup x  r  ( x ) + 1 − sup x

1
2

= Cr   r

و اندازه ضرورت بهصورت )𝑥( 𝜇 𝑟≤𝑥𝑝𝑢𝑠 = }𝑟 ≤ ̃𝜀{𝑠𝑜𝑃 تعریف
میشوند .با توجه به اینکه اندازه امکان برابر با 𝑁𝑒𝑐{𝜀̃ ≤ 𝑟} = 1 −
)𝑥( 𝜇 𝑟≻𝑥𝑝𝑢𝑠 میباشد ،اندازه اعتبار بهصورت زیر تعریف میشود.
()26

) r + Nec   r

( Pos 

1
2

= Cr   r

عبارت ( )26نشاندهنده آن است که اندازه اعتبار درواقع
میانگین اندازههای امکان و ضرورت میباشد همچنین با توجه به

تعاریف ارائهشده ،عبارت ( )27امید ریاضی متغیر  را بیان میکند.
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بر اساس عبارات ( )28و ( )29برای هر  𝛼 ≥ 0.5عبارات ذیل
قابلاثبات خواهد بود.
()30

) Cr   r    r  ( 2 − 2 )  ( 3) + ( 2 − 1)  ( 4

()31

) Cr   r    r  ( 2 − 1)  (1) + ( 2 − 2 )  ( 2

معموالً برای تعیین مقدار سطح اطمینان محدودیتها )𝛼(،
تصمیمگیرنده چند مقدار اولیه را بهصورت قضاوتی تعیین کرده و در
یک آزمایش تعاملی از بین آنها مقداری را که بیش از همه
تصمیمگیرنده را ارضاء میکند ،بهعنوان مقدار نهایی انتخاب میشود.
عبارات ( )30و ( )31بهطور مستقیم میتوانند برای تبدیل
محدودیتهای شانس فازی به معادل قطعیشان مورداستفاده قرار
گیرند.
بهطورکلی سه نوع روش برنامهریزی امکانی اعتبار محور شامل
( )1روش امید ریاضی [ )2( ، ]28روش برنامهریزی شانسی [ ]30و
( )3روش برنامهریزی شانسی وابسته [ ]31وجود دارند .هرچند که
مدل مبتنی بر امید ریاضی سادهترین روش میباشد ،اما این روش
فاقد قدرت کنترل سطح اطمینان ارضاء محدودیتهای شانسی می-
باشد .مدل برنامهریزی شانسی ،امکان کنترل سطح اطمینان ارضای
محدودیتهای شانسی را برای تصمیمگیرنده فراهم میسازد .لیکن
این مدل به دلیل اضافه کردن یک محدودیت به ازای هر تابع هدف
(و همچنین محدودیتها) نیازمند اطالعات اضافی یا قضاوتهای

غایب لو و همکاران :ارائه یک مدل ریاضی استوار امکانی بهمنظور مسیریابی ،زمانبندی...

ذهنی خبرگان میباشد .مدل برنامهریزی شانسی وابسته ،به مدل
برنامهریزی شانسی شباهت زیادی دارد و بدین دلیل که اهمیت
بیشتری برای بیشینه کردن سطوح اطمینان قائل است ،بیشتر
مناسب تصمیمگیرندگان محافظهکار میباشد .تفاوت عمده این مدل
با مدل برنامهریزی شانسی در تابع هدف آن است که بهجای بیشینه
یا کمینه کردن مقدار تابع هدف ،به بیشینه کردن سطح اطمینان
ارضاء هدف در نظر گرفتهشده میپردازد .همچنین این مدل هم برای
تعیین مقدار تابع هدف ،نیازمند اطالعاتی درباره مقدار ایدئال توابع
هدف میباشد .در این مقاله یک رویکرد ترکیبی برنامهریزی امکانی
اعتبار محور ،که از امید ریاضی برای مدل کردن تابع هدف و از رویکرد
برنامهریزی شانسی برای مدل کردن محدودیتها استفاده میکند،
در حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین بشردوستانه موردبررسی،
توسعه دادهشده است [.]32
 .5-1-2مدل برنامهریزی امکانی اعتبار محور پیشنهادی و
معادل قطعی آن
با در نظر گرفتن پارامترهای تقاضا ،عرضه و مدتزمان حملونقل بین
گرهها ،بهعنوان پارامترهای فازی ،مدل ترکیبی برنامهریزی امکانی
اعتبار محور پیشنهادی بهصورت ذیل قابلارائه میباشد:
Rvi
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i  FUD, v V

Gvi  0

()52

i  N , v V
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با فرض اینکه پارامترهای عدم قطعیت به شکل متغیر ذوزنقهای
بوده و مقادیر سطح اطمینان ارضاء محدودیتهای شانسی بزرگتر از
 0/5باشند ،مدل برنامهریزی شانسی اعتبار محور فوق تبدیل به مدل
برنامهریزی خطی سه هدفه ی عدد صحیح مختلط قطعی زیر
میشود.
Rvi
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ص ای
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 .5-1-3رویکرد برنامهریزی استوار
رویکرد برنامهریزی امکانی استوار یک رویکرد ریسک گریز برای
برخورد با مسائل بهینهسازی در شرایط عدم قطعیت است .در این
رویکرد تالش میشود عالوه بر بهبود عملکرد سیستم مورد
بهینهسازی ،نوسان پیشبینیشده برای سیستم نیز حداقل شود .یک
جواب برای یک مسئله بهینهسازی ،یک جواب استواراست اگر دارای
استواری شدنی بودن و استواری بهینگی باشد .استواری شدنی بودن
به این معناست که جواب میبایست برای تمامی
(اکثریتقریببهاتفاق) حاالت ممکن پارامترهای دارای عدم قطعیت،
شدنی باقی بماند .استواری بهینگی نیز بدین معناست که مقدار تابع
هدف به ازای جواب استوار میبایست برای تمامی
(اکثریتقریببهاتفاق) حاالت ممکن پارامترهای دارای عدم قطعیت،
نزدیک به مقدار بهینه خود بوده و یا بهعبارتدیگر حداقل انحراف را
از مقدار بهینه خود داشته باشد.
پیشوایی و همکاران [ ]24شش رویکرد برنامهریزی امکانی استوار
متفاوت بر مبنای سطح محافظهکاری تصمیمگیرنده ،شامل مدل
برنامهریزی امکانی استوار ،1مدل برنامهریزی امکانی استوار ،2مدل
برنامهریزی امکانی استوار ،3مدل اصالحشده برنامهریزی امکانی
استوار ،۴مدل برنامهریزی امکانی استوار بدبینانه سخت 5و مدل

()74

ر سیستمها

ید /سال هشتم /شماره هفدهم /پاییز و زمستان 1399

Min z = fy + cx
S .t
Ax  d
Bx = 0
Sx  Ny
Tx  1
y  0,1

x0

که در آن  f , cو  dبیانگر پارامترهای مسئله و ماتریسهای ،B ،A
 S ،Nو Tنشاندهنده ضرایب محدودیتها میباشند .همچنین تمام
متغیرهای صفر و یک و پیوسته به ترتیب در  yو  xخالصهشدهاند.
حال با توجه به عدم قطعیت پارامترهای مسئله فرض میکنیم c ،f
و  dو همچنین ماتریس ضرایب  Nدارای توزیع ذوزنقهای فازی باشند.
آنگاه با توجه به روش بیانشده در بخشهای قبل ،معادل قطعی مدل
به شرح زیر خواهد بود:
Min z = fy + cx
S .t
Ax  d
Bx = 0
()75
Sx  Ny
Tx  1
y  0,1

x0

 f (1 ) + f ( 2 ) + f ( 3 ) + f ( 4 ) 
y
4



Min E  Z  = 

 c(1) + c( 2 ) + c( 3) + c( 4 ) 
x
4



+
s.t .

) Ax  ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4
Bx = 0

( 2  − 1) N (1) + ( 2 − 2  ) N 2  y

Sx 

Tx  1
x0

y  0,1

برنامهریزی امکانی استوار بدبینانه نرم 6را ارائه کردند [ .]24مدل

مدل ( )75را مدل پایه برنامهریزی امکانی اعتبار محور 7نام-

برنامهریزی امکانی استوار بدبینانه سخت باالترین سطح محافظهکاری
را ایجاد میکند درحالیکه در مدل برنامهریزی امکانی استوار بدبینانه
نرم ،درجهای برای نقض محدودیتها تعیین میشود .چهار مدل دیگر
نیز رویکرد واقعگرایانه دارند .بهمنظور تبیین مدل استوار امکانی،
مدل فشرده زیر در نظر گرفتهشده است.

گذاری میکنیم .در این رویکرد ،تصمیمگیرنده باید حداقل سطح
اطمینان محدودیتهای شانس را تعیین کند .روش کار به این صورت
میباشد که تصمیم گیرنده برای هر سطح اطمینان ،چند مقدار اولیه
تعیین میکند و در الگوریتم تعاملی ،مقداری که بیشتر تصمیمگیرنده
را راضی میکند ،بهعنوان مقدار نهایی انتخاب میشود .بر اساس
مطالبی که پیشتر بیان شد ،در این تحقیق از رویکرد واقعگرایانه
استفاده خواهیمکرد .برای انتخاب روش برنامهریزی استوار امکانی

)1. Robust Possibilistic Programming (RPP-I
2. RPP-II
3. RPP-III
)4. Modified Robust Possibilistic Programming (MRPP

)5. Hard Worst Rob ust Possibilistic Programming (HWRPP
)6. Soft Worst Robust Possibilistic Programming (SWRPP
)7. Basic Credibility Possibilistic Programming (BCPP

غایب لو و همکاران :ارائه یک مدل ریاضی استوار امکانی بهمنظور مسیریابی ،زمانبندی...

واقعگرایانه مناسب ،نوع انحراف تابع هدف از مقدار بهینه مورد انتظار
میبایست بر اساس میزان حساسیت تصمیمگیرنده مشخص شود.
زمانی که تصمیمگیرنده به انحراف از هر دو سمت باال و پایین از
مقدار مورد انتظار تابع هدف حساس است از مدل برنامهریزی امکانی
استوار نوع اول استفاده میشود .اما در بسیاری از اوقات تصمیمگیرنده
نسبت به انحراف از هر دو سمت باال و پایین مقدار تابع هدف حساس
نمیباشد ،در چنین مواقعی مدل برنامهریزی امکانی استوار نوع دوم
پیشنهاد میشود .مدل برنامهریزی امکانی استوار نوع سوم نیز حالت
تعدیلشدهای از نوع دوم میباشند .حال مدل استوار امکانی نوع دوم
بهصورت زیر شرح داده میشود:
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در ادامه ،حالتی بررسی میشود که ضرایب محدودیتها دارای عدم
قطعیت میباشند و تابع هدف و محدودیتها به شکل زیر تغییر پیدا
میکنند:
Min E ( z ) +  ( z max − E ( z ) ) +

  d ( 4 ) − ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4 ) 

( 2  − 1) N (1) + ( 2 − 2  ) N ( 2 ) − N (1)  y

S .t
) Ax  ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4

()78

Bx = 0

( 2  − 1) N (1) + ( 2 − 2  ) N ( 2 )  y

Min E ( z ) +  ( z max − E ( z ) ) +

) Ax  ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4

()76

Bx = 0
Sx  Ny
Tx  1
0.5    1

x0

y  0,1

در ابتدا فرض میکنیم تنها  c ،fو  dدارای عدم قطعیت هستند
و عدم قطعیت  Nرا در نظر نمیگیریم .عبارت اول تابع هدف ،به امید
ریاضی  Zاختصاصیافته است که هدف آن حداقل کردن متوسط
عملکرد سیستم موردمطالعه میباشد .عبارت دوم تابع هدف ،یعنی
))( 𝑥𝑎𝑚)𝑧(𝑧(𝛾 تضمین میکند که تابع هدف نسبت به انحراف به
سمت باال از عملکرد متوسط حساس است و انحراف به سمت پایین
را محدود نمیسازد که 𝑥𝑎𝑚𝑍 در عبارت زیر تعریفشده است:
zmax = f ( 4 ) y + c( 4 ) x

()77

𝛾 نیز نشاندهندهی وزن (اهمیت نسبی) عبارات دوم نسبت به سایر
عبارات تابع هدف میباشد .درواقع این عبارت استواری بهینگی بردار
جواب را کنترل میکند .عبارت سوم یعنی:

  d ( 4 ) − ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4 ) 





تعیینکننده سطوح اطمینان محدودیتها میباشد .در این عبارت 𝛿

نشاندهنده جریمه یک واحد تجاوز از بدترین مقدار سمت راست
محدودیتهای شانسی و
 d − ( 2 − 2 ) d + ( 2 − 1) d 
)( 3
(4) 
) (4
بیانگر فاصله بین بدترین مقدار و مقدار در نظر گرفتهشده برای مقدار

سمت راست محدودیتهای شانسی میباشند .درواقع این عبارت
استواری شدنی بودن بردار جواب را کنترل میکند ..بر اساس
توضیحات باال ،مدل استوار امکانی جواب بهینه را با ایجاد یک توازن
منطقی بین سه عبارت تابع هدف یا بهعبارتدیگر  -1عملکرد متوسط
 -2استواری بهینگی  -3استواری شدنی بودن تعیین میکند.]24[ .

Sx 

Tx  1

  d ( 4 ) − ( 2 − 2 ) d ( 3) + ( 2 − 1) d ( 4 ) 
s .t .

+

0.5   ,   1

x0

y  0,1

همانطور که دیده میشود ،مدلباال به یک مدل غیرخطی تبدیل
میشود ولی میتوان با تعریف یک متغیر جدید و افزودن چند
محدودیت ،مدل را بهآسانی به یک مدل خطی تبدیل نمود .فرض
کنید 𝑦 نشاندهنده یک متغیر صفر و یک و 𝛽 نشاندهنده سطح
اطمینان محدودیت مرتبط است .واضح است که ضرب متغیر صفر و
یکدریک متغیر پیوسته خطی بودن مدل را از بین خواهد برد .حال
فرض کنید متغیر 𝜈 بهعنوان متغیر کمکی بهصورت زیر تعریف شود:
()79
v = . y
آنگاه با جایگزین کردن 𝜈 بهجای عبارت ضربی𝑦  𝛽.در تابع هدف و
محدودیتها و همچنین اضافه کردن محدودیتهای ذیل به مدل،
مدل به معادل خطی تبدیل خواهد شد.
v  My

v  M ( y − 1) + 

()80

v
در مدلباال 𝑀 ،عدد بزرگی میباشد و روابط باال نشان میدهند
درصورتیکه  𝑦 = 1باشد 𝜈 = 𝛽 ،خواهد بود و زمانی که 𝑦 = 0
آنگاه  𝜈 = 0خواهد بود.
 .5-2روش برخورد با تابع چندهدفه
در ادامه با استفاده از رویکرد فازی تعاملی ارائهشده توسط ترابی و
حسینی در سال  ، 2008مدل چندهدفه به تک هدفه تبدیل میشود.
میتوان راهحل  THرا بهصورت زیر خالصه کرد [:]33
برای محاسبه جواب ایده آل مثبت [ ]24برای هر یک از توابع
هدف ،هر تابع هدف را بهتنهایی بهینه کرده و جواب حاصل ،جواب
ایدهآل مثبت برای همان تابع هدف میباشد .جواب ایدهآل منفی 1با
کمک جوابهای ایده آل مثبت بهصورت زیر تخمین زده میشود.
()81

0

 ( )

*Z 0NIS = max k =1,2,...,k Z 0 vk

که ) ∗𝑘𝜈( 𝑂𝑍 مقدار 𝑂 امین تابع هدف و ∗𝑂𝜈 بردار تصمیم مربوط به

)1. Negative Ideal solution (NIS

ش یه پ وه ها م دس
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جواب ایده آل 𝑂 امین تابع هدف میباشد .تابع عضویت خطی برای
هر تابع هدف بهصورت زیر محاسبه میشود:
PIS
1

if Z 0 Z 0
 NIS

 Z0 − Z0
PIS
NIS 
()82
0 ( x ) =  NIS
if Z 0  Z 0  Z 0 
PIS
 Z0 − Z0

NIS
0

if Z 0  Z 0


)𝑥( 𝑂𝜇 نشاندهنده درجه رضایت از توابع هدف است .در ادامه توابع

هدف ادغامشده و جوابهای کارا برای مدل محاسبهشده است.
تابع ادغام سازی توابع هدف با استفاده از روش  THبهصورت زیر
میباشد.

)( x

h

 
h

) Max  ( x ) = 0 + (1 − 

h

s.t.

()83

) 0  h ( x

h = 1, 2

)x  F (x

0 and   0,1

)𝑥(𝐹 نشاندهنده ناحیه شدنی تشکیلشده بر اساس محدودیتهای
مدل قطعی کمکی است 𝜃ℎ .درجه اهمیت  hامین تابع هدف را بیان
میکند که توسط تصمیمگیرنده به نحوی تعیین میشود که
 ∑ℎ 𝜃ℎ = 1و  𝜃ℎ ≥ 0باشد 𝛾 .و 𝜆0به ترتیب نشاندهنده ضریب

ص ای

ید /سال هشتم /شماره هفدهم /پاییز و زمستان 1399

ر سیستمها

تصحیح و حداقل درجه رضایت از تابع هدف است که بهصورت = 𝜆0

})𝑥(  Minℎ {𝜇ℎتعیین میشوند.

 .6توصیف مطالعه موردی و نتایج آن
در این بخش بهمنظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی ،مثال عددی در
دنیای واقعی با نرمافزار گمز بر روی رایانهای با پردازشگر اینتل کور
آی فایو 1و حافظهی  8گیگابایت حلشده است .بر اساس اطالعات
بهدستآمده از پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی ،گسل شمال تهران
در مناطق جمعیتی تهران و کرج و گسل شمال تبریز با جمعیت
دومیلیوننفری جزو خطرناکترین گسلهای ایران با توان زلزلههای
باال در کشور محسوب میشوند.
طبق سرشماری سال  ،1395شهر تبریز با مساحت 250590
کیلومترمربع و بالغبر  1558693نفر جمعیت ،به ده منطقه تقسیم
میشود [ .]34ازآنجاییکه منطقه پنج تبریز جزو پرخطرترین مناطق
ازلحاظ لرزهخیزی میباشد موردمطالعه قرارگرفته است .در جداول
(-1پ) (پ )4-اطالعات موردنیاز برای حل مدل ارائهشده است .نتایج
بهدستآمده از حل مسئله با نرمافزار بهینهسازی  GAMS 25.0.3و
سالور  CPLEXدر شرایط قطعیت در جدول ( )2ذکرشده است .پس
از حل مسئله با متد  ،THمقادیر  427دقیقه برای تابع هدف اول4 ،
وسیله نقلیه برای تابع هدف دوم و  235تقاضای برآورده نشده برای
تابع هدف سوم ،در شرایط قطعیت بهدستآمده است.

جدول ( :)2نتایج حاصل از حل مدل در شرایط قطعی
وسایل نقلیه

مسیر هر وسیله

تعداد کاالهای منتقلشده

زمان رسیدن هر وسیله نقلیه (دقیقه)

1

هاللاحمر -مدرسه آناتا -دانشگاه رشدیه  -دانشگاه آزاد

1157-92-1065-0

40-39-82-0

2

هاللاحمر -دبیرستان حضرت معصومه  -سالن بارنج

739-739-0

38-43-0

4

هاللاحمر -دانشگاه رشدیه –سالن مرزداران

689-689-0

40-39-0

5

هاللاحمر -دانشگاه رشدیه -دبیرستان حضرت معصومه
 -سالن باغمیشه

640-313-327-0

30-37—39-0

 .6-2بررسی تأثیر سطح اطمینان محدودیتها بر توابع
هدف
یکی از پارامترهای مهم در مطالعه کارایی برنامهریزی امکانی ،بررسی

۳۳۰
۳۲۰
۳۱۰
۳۰۰
۲۹۰
۲۸۰
۲۷۰
۲۶۰
۲۵۰

۱۲۳۰

۱۲۲۰

۱۲۱۰

۱۲۰۰

۱۱۹۰

۱۱۸۰

مدت زمان کل (دقیقه)

 .6-1بررسی تأثیر میزان عرضه بر زمان عملیات امدادی
ازآنجاییکه کاهش زمان عملیات امدادی در فاز پاسخ فاجعه ،تأثیر
زیادی در کاهش آسیبها و کشتهشدگان دارد در این بخش تأثیر
افزایش میزان عرضه کاالهای امدادی بر مدتزمان کل عملیات
امدادی در شرایط قطعیت بررسی میشود.
طبق نمودار ( )1مشاهده میشود افزایش عرضه از  1170به
 1180واحد کاال ،زمان پاسخ را به مدت  20دقیقه کاهش میدهد
درحالیکه افزایش این مقدار به  1220واحد کاال ،زمان کل رسیدن
وسایل نقلیه امدادی به مراکز توزیع و پناهگاهها را به مدت  68دقیقه
کاهش میدهد.

تأثیر پارامتر مقدار سطح اطمینان محدودیتها )𝛼( میباشد .جدول
( )3و نمودارهای ( )2تا ( )4تأثیر تغییرات سطح اطمینان مربوط به
محدودیت میزان عرضهی مراکز توزیع بر توابع هدف را نشان میدهد.

۱۱۷۰

مقدار عرضه (کاال)

نمودار( :)1عملکرد متقابل مدتزمان کل و
مقدار عرضه مراکز توزیع
1. Intel Core i-5

286

غایب لو و همکاران :ارائه یک مدل ریاضی استوار امکانی بهمنظور مسیریابی ،زمانبندی...

جدول( :)3عملکرد متقابل سطح اطمینان محدودیت و توابع هدف

۵.۵

0/5

507

5

115

۴.۵

0/6

510

4

150

0/7

475

4

516

0/8

447

3

750

۴.۰
۳.۵
۳.۰
۲.۵

520

۰.۸

510
490
480
470
460

450
440

۰.۸

۰.۷

۰.۶

۰.۵

سطح اطمینان

نمودار( :)2عملکرد متقابل سطح اطمینان محدودیت و
تابع هدف اول
۵.۵

۴.۵
۴.۰
۳.۵

مقدار تابع هدف دوم

۵.۰

۳.۰
۲.۵
۰.۸

۰.۷

۰.۶

۰.۷

۰.۶

۰.۵

سطح اطمینان

مقدار تابع هدف اول

500

مقدار تابع هدف سوم

سطح اطمینان محدودیت )𝜶(

𝟏𝒁

𝟐𝒁

𝟑𝒁

۵.۰

۰.۵

سطح اطمینان

نمودار( :)3عملکرد متقابل سطح اطمینان محدودیت و تابع هدف
دوم

واضح است که مدتزمان کل رسیدن وسایل نقلیه به گرهها و
تعداد وسایل نقلیه امدادی ،با افزایش سطح اطمینان کاهشیافتهاند
درحالیکه مقدار تقاضای برآورده نشده با افزایش سطح اطمینان
افزایشیافته است .همانگونه که پیداست از هر سه تابع هدف مسئله،
تابع هدف سوم یعنی مقدار تقاضای برآورده نشده تغییرات بیشتری
در مقابل افزایش سطح اطمینان نشان داده است .بهطوریکه با
افزایش سطح اطمینان از  0/6به  ،0/7این مقدار بهاندازه  366واحد
کاال افزایش داشته است.

نمودار( :)۴عملکرد متقابل سطح اطمینان محدودیت و
تابع هدف سوم

 .6-3مقایسه نتایج مدلهای قطعی ،امکانی و استوار
در این بخش با تغییر ضریب تصحیح در مدل و محاسبه مقادیر هر
یک از توابع هدف ،کارایی مدلهای قطعی ،امکانی و استوار امکانی
مقایسه میشود.
طبق جدول ( )4و نمودارهای ( )5تا ( ،)7با افزایش ضریب
تصحیح مجموع زمان رسیدن وسایل نقلیه امدادی به گرهها کاهش
مییابد که به ترتیب روش قطعی ،امکانی و استوار امکانی کمترین
مقدار را دارا هستند .مالحظه میشود که تابع هدف دوم میان 4 ،3
و  5وسیله نقلیه در نوسان بوده و از روند خاصی پیروی نمیکند و
نوعی تعادل میان تابع هدف اول و سوم ایجاد میکند .همچنین تابع
هدف سوم یعنی حداکثر تقاضای برآورده نشده با افزایش ضریب
تصحیح افزایش مییابد که در بازه  0/1تا  0/3این افزایش بهصورت
جزئی بوده و نمودار به خطی بودن میل میکند اما در بازه  0/3تا
 0/5این افزایش بهصورت چشمگیری قابلرؤیت است .مالحظه
می شود که در حداقل کردن حداکثر تقاضای برآورده نشده به ترتیب
مدل استوار امکانی ،امکانی و قطعی بهترین عملکرد را دارا هستند.
ازآنجاییکه در مدل ارائهشده تصمیمگیرنده اهمیت بیشتری برای
کاهش تقاضای برآورده نشده قائل میباشد و در روش استوار امکانی
بر تغییرات میزان عرضه حساس بوده است ،بنابراین در این شرایط
روش استوار امکانی بهترین گزینه برای مدلسازی مسئله موردنظر
انتخاب میشود .قابلذکر است که مطابق نمودار ( )8مقدار تابع هدف
 THنیز با افزایش ضریب تصحیح ،بهصورت جزئی افزایشیافته و
دارای بازه تغییرات  0/89تا  0/72است.
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1000

قطعی

۶۰۰
قطعی

امکانی

600
400

استوار امکانی

۴۰۰

۲۰۰

200
0.4

0.5

0.2

0.3

۰

0.1

۰.۵

ضریب تصحیح

۵.۵

۰.۴

۰.۵

۰.۲

۰.۳

مقدار تابع هدف دوم

قطعی
امکانی
استوار امکانی

0.90
0.85
0.80

تابع هدفTH

۳.۵

۰.۲

قطعی
امکانی
استوار امکانی

۵.۰

۴.۰

۰.۴

۰.۳

ضریب تصحیح

۰.۱

نمودار( :)7عملکرد متقابل تابع هدف سوم و ضریب تصحیح

نمودار( :)5عملکرد متقابل تابع هدف اول و ضریب تصحیح

۴.۵

تابع هدف سوم

استوار امکانی

مقدار تابع هدف اول

800

امکانی

0.75

۳.۰
۲.۵

0.70

۰.۱

0.9

ضریب تصحیح

0.5

0.7

0.1

0.3

ضریب تصحیح

نمودار( :)۸عملکرد متقابل تابع هدف  THو ضریب تصحیح

نمودار( :)6عملکرد متقابل تابع هدف دوم و ضریب تصحیح

جدول ( )۴تحلیل حساسیت روش TH

ضریب تصحیح 𝜸
۰.۱
۰.۲
۰.۳
۰.۴
۰.۵

قطعی
𝑍1
۴۶۶
۴۲۷
۳۲۵
۲۷۱
۲۸۰

𝑍2
۴
۴
۴
۵
۳

𝑍3
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۸
۴۹۹
۵۷۲

امکانی
𝑥𝜆
۰/۸۹
۰/۸۶
۰/۸۱
۰/۷۹
۰/۷۸

 .7نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
پس از وقوع حادثه ،معموالً در زمان شروع امدادرسانی ،وقایع
غیرقابلپیشبینی شدهای ممکن است رخ دهد که منجر به مشکالت
غیرمنتظرهای شود .ازاینرو ،استفاده از ابزارهای تحقیق در عملیات،
بهمنظور زمانبندی عملیات و فرآیندهای تصمیمگیری ،میتواند
تبعات حاصل از این مشکالت غیرمنتظره را به مقدار قابلتوجهی
کاهش دهد .در این راستا ،این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه برای
زمانبندی و مسیریابی وسایل نقلیه در یک شبکه زنجیره تأمین
بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت و با در نظر گرفتن اختالل در
توزیع ارائه داده است .توابع هدف در نظر گرفتهشده در مدل فوق به
ترتیب شامل حداقل کردن زمان عملیات ،حداقل کردن تعداد وسایل
نقلیه موردنیاز و حداقل کردن حداکثر میزان کمبود اقالم امدادی در
نقاط تقاضا میباشند بهطوریکه در یک پناهگاه نسبت به پناهگاه
دیگر ،بیشازحد کمبود نباشد .تابع هدف سوم از این نظر که بهنوعی

𝑍1
۶۱۹
۵۲۱
۵۱۰
۴۰۳
۳۹۲

𝑍2
۵
۴
۴
۵
۴

𝑍3
۱۴۵
۱۴۸
۱۵۰
۲۵۷
۳۲۰

استوار امکانی
𝑥𝜆
۰/۸۷
۰/۸۲
۰/۷۹
۰/۷۸
۰/۷۸

𝑍1
۸۲۰
۷۸۰
۶۸۰
۴۸۶
۴۱۰

𝑍2
۴
۴
۵
۴
۴

𝑍3
۲۸
۳۰
۳۳
۱۲۰
۱۳۴

𝑥𝜆
۰/۸۶
۰/۷۷
۰/۷۶
۰/۷۴
۰/۷۲

توزیع عادالنه اقالم امدادی را بین نقاط مختلف تقاضا تا حدی
تضمین میکند بسیار حائز اهمیت بوده و در مطالعات انجامگرفته
درگذشته در نظر گرفته نشده است .در این پژوهش بهمنظور
مدلسازی عدم قطعیت از دو روش برنامهریزی امکانی مبتنی بر اندازه
اعتبار و روش برنامهریزی استوار امکانی استفاده شد .بهمنظور بررسی
کارایی مدل ارائهشده ،مطالعه موردی در شهر تبریز ارائه شد .با توجه
نتایج ،بهمنظور کردن حداکثر تقاضای برآورده نشده (رعایت عدالت
در توزیع) در هنگام بروز بحران در عملیات امدادرسانی ،به ترتیب
مدل استوار امکانی ،امکانی و قطعی بهترین عملکرد را دارا هستند.
مواردی از قبیل ارائه مدل ریاضی بهمنظور یکپارچهسازی عملیات
قبل و بعد از بحران ،استفاده از روشهای دقیق از قبیل الگوریتم
آزادسازی الگرانژ بهمنظور حل مدل در ابعاد باال و توسعه مدل
ارائهشده در این مقاله در حالت چند دورهای ،در نظر گرفتن توأم
مسیرهای زمینی و هوایی و استفاده از روشهای متاهیورستیک برای
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پیوست
مدل رباست ارائهشده:
()84
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= Min z1

vV iF D

()55

v

U
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vV

()86

MinW +

  ei( 4 ) − ( 2 − 2 i ) ei( 3) − ( 2 i − 1) ei( 4 ) 



)St : Constraints ( 56 ) to ( 73
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ABSTRACT
Since natural disasters often lead to the loss of human lives and property,
the proper design of a post-disaster relief distribution network is essential.
Besides, because the affected people cannot survive more than a few days
without water, food, medicine and shelter, the routing and distribution of
relief goods at maximum speed is crucial and is one of the main goals of
this research. Minimizing the number of equipment needed to reduce costs
and equal distribution of relief goods, so that there is not too much shortage
in one shelter than another is the other goal of the study. To achieve these
objectives, a tri-objective mathematical model for a distribution logistics
system is designed to route and schedule relief vehicles for distributing
relief goods from distribution centers (DCs) to shelters under uncertainty,
and disruptive distribution. In order to deal with the uncertainty, two
different methods have been used, including a credibility-based
possibilistic programming method, and the robust possibilistic method. To
solve the proposed multi-objective model, an interactive fuzzy approach
has been used. Then, to investigate the applicability of the proposed
mathematical model, it has been implemented on a real case study in the
city of Tabriz, Iran. According to the obtained results and the decision
maker's priority to reduce the unmet demand in this paper, the robust
possibilistic method is finally selected as the best method to handle this
problem. Also, the results of solving the case study show that there is an
inverse relationship between the supply of relief goods and the distribution
time of relief goods, and the percentage of reduction in the distribution time
of relief goods in exchange for an excessive increase in the supply of relief
goods is very small, which could be ignored.
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