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سهیٌِ ٍ ّذف :ثحطاىّبی ًبقی اظ ؾَاًح غیط هتطقجِ آحبض قبثل هالحظِای ثط ربهؼِ زاضًس .قیَُّبی نحیح
هسیطیت ثحطاى اظ عطیق ًَآٍضی زض هسیطیت ثالیبی عجیؼی هیتَاًس زض ضاُ رلَگیطی اظ ٍقَع حَازث ٍ
پیبهسّبی ثؼس اظ ٍقَع ثحطاى ثؿیبض هؤحط ٍاقغ قَز .ثط ایي اؾبؼ ،زض پػٍّف حبضط ثِ ثْیٌِؾبظی یک هؿئلِ
چٌسّسفِ ثطای ٍاکٌف اٍضغاًؿی هسیطیت ثحطاى زض ثالیبی عجیؼی ثب تأکیس ثط کبّف تأذیط زض ضؾیسى
ًیطٍّبی اهسازی پطزاذتِ هیقَز.
رٍشضٌبسی :پػٍّف کبضثطزی حبضط ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـِ ؾبذت هسل ضیبضی کِ زاضای رَاة کوّی اؾت،
اًزبم گطفت؛ زض ایي پػٍّف ؾٌبضیَّبی هتفبٍت ثطای ثطٍظ ثحطاى زض ًظط گطفتِ قس ٍ ثطای ّط ؾٌبضیَ هسل
ضیبضیِ کوّی ،ثب تَرِ ثِ ٍیػگیّبی ّط ؾٌبضیَ ٍ قطایظ ثطٍظ آى ؾبذتِ قس .ثطای قٌبذت ٍضؼیتّبی
هتفبٍت ثطای ؾٌبضیَّب اظ تحقیقبت پیكیي ٍ ًظط نبحتًظطاى اؾتفبزُ گطزیس.
یبفتِّب :هسلّبی چٌسّسفِ ؾبذتِ قسُ زض ًطمافعاض حلِ هؿبئل ثْیٌِؾبظی گَوع ( )GAMSکسًَیؿی قسًس .ثطای
ثطضؾی ػولکطز هسلّبی ضیبضی ؾبذتِ قسُ ،زٍ هخبل ثب اًساظُ کَچک ٍ ثب اػساز تهبزفی ٍ ًعزیک ثِ زًیبی ٍاقؼی
ثِ اظای ّط ؾٌبضیَ قجیِؾبظی قس .ایي هخبلّب زض ًطمافعاض گَوع حل قس ٍ ًتبیذ آى هَضز تحلیل ٍ اضظیبثی قطاض گطفت.
ًتیجِگیزی :ثط اؾبؼ ًتبیذ حبنل اظ پػٍّف حبضط هیتَاى قطایظ ثْیٌِ ترهیم ًیطٍّبی اهسازی
رْت کوکضؾبًی ثِ ثالیبی عجیؼی زض ًقبط هرتلف ضا اضائِ ًوَز.

کلیذٍاژُّب :هسیطیت ؾَاًح ،پبؾد اٍضغاًؿی ،ظهبى ثٌسی ،اػعام ٍ کٌتطل ًیطٍ ،هسلؾبظی ضیبضی چٌسّسفِ
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مقدمه 

ؾَاًح عجیؼی ّوچَى ظهیي لطظُ ،ؾًَبهی ،ؾیل ،عَفبى ٍ فَضاى آتكفكابى زض گصقاتِ
آؾیت فطاٍاًی ٍاضز کطزُ اًس ٍ تْسیس ظیطؾبذت ّب ٍ ظًسگی هیلیَى ّب ًفط ّط ؾابلِ ازاهاِ
زاضز .آًچِ ثطای کبّف ذؿبضات ٍ تلفبت اقتهبزی اظ اّویت ٍیاػُ ای ثطذاَضزاض اؾات،
پبؾد زض هسیطیت ؾَاًح عجیؼی اؾت کِ زض عی آى تؼساز ظیبزی اظ ضٍیاسازّبی پطاکٌاسُ
ّوچَى آتف ؾَظی ّب ٍ فطٍپبقی ؾبذتوبى ّب ثِ پطزاظـ فَضی تَؾظ ٍاحسّبی ًزابت
ًیبظ زاضًس؛ ثٌبثطایي ،یکی اظ ثحطاًی تطیي ٍظبیف پبؾد اٍضغاًؽ ،ظهبى ثٌسی ٍ ترهایم
هؤحط ٍاحسّبی ًزبت اؾت.
1
ثالیبی عجیؼی زض ایي زؾت پػٍّفّب هؼوَالً ثِػٌاَاى یاک ثحاطاى زض ًظاط گطفتاِ
هیقَز .ثحطاىّب زض قطایظ هرتلف هتفبٍتی ضخ هیزٌّس .ثط اؾابؼ هقبلاِ ِّاطهني،)1972( 2
ثحطاىّب زض قطایظ قست تْسیس هتفبٍت ،ظهبى تهوینگیطی هتفبٍت ٍ ؾغح آگبّی هتفابٍت
عجق قکل یک ضخ هیزٌّس.

ضکل ً .1وبیص ضذت تحذیذ ،سهبى تصوینگیزی ٍ سطح آگبّی در ٌّگبم ٍقَع بحزاى (ّزهي)1972 ،

زض قکل  1هکؼت عطاحی قسُ تَؾظ ّطهي ٍ ّط یک اظ قاطایظ A, B, C, D, E, F, G,

 Hقبثل هكبّسُ اؾت .تفؿیط ایي قطایظ ثِنَضت ظیط اؾت (ّطهي:)1972 ،
 :A .1زض ایي ٍضؼیت تْسیس قسیس ،ظهبى کَتبُ ٍ غبفلگیطی ٍرَز زاضز.
 :B .2زض ایي ٍضؼیت تْسیس ضؼیف ،ظهبى کَتبُ ٍ غبفلگیطی ٍرَز زاضز.

1. Crisis
2. Hermann
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 :C .3زض ایي ٍضؼیت تْسیس ضؼیف ،ظهبى ظیبز ٍ غبفلگیطی ٍرَز زاضز.
 :D .4زض ایي ٍضؼیت تْسیس قسیس ،ظهبى ثلٌس ٍ غبفلگیطی ٍرَز زاضز.
 :E .5زض ایي ٍضؼیت تْسیس قسیس ،ظهبى کَتبُ ٍ پیف ثیٌی قسُ اؾت.
 :F .6زض ایي ٍضؼیت تْسیس ضؼیف ،ظهبى کَتبُ ٍ پیف ثیٌی قسُ اؾت.
 :G .7زض ایي ٍضؼیت تْسیس ضؼیف ،ظهبى ثلٌس ٍ پیف ثیٌی قسُ اؾت.
 :H .8زض ایي ٍضؼیت تْسیس قسیس ،ظهبى ثلٌس ٍ پیف ثیٌی قسُ اؾت.
ثط اؾبؼ تؼبضیف ثحطاى ،حبزحِ ثب تَراِ ثاِ قاست تْسیاس ،ظهابى هاَضز ًیابظ ثاطای
ضؾیسگی ثِ آى ٍ ؾغح آگبّی ًؿجت ثِ آى زض قطایظ هتفبٍتی ضخ هی زّاس .هؿالِ انالی
ایي گًَِ ثحطاى ّبی عجیؼی کِ عی ؾبلیبى هَضز تَرِ زاًكوٌساى قاطاض گطفتاِ اؾات ،آى
اؾت کِ چگًَِ زؾتگبُ ّبی شیطثظً ،یطٍّبی اهسازی زض قطایظ هرتلف ثطٍظ ثحطاى ،ذاَز
ضا ثطای ثط عطف کطزى آى آهبزُ ًگبُ زاضًس ٍ اظ ًعزیکتطیي پب یگابُ ،زض کوتاطیي ظهابى ثاِ
تؼساز هٌبؾت ٍ زض ثْتطیي هؿیط ذَز ضا ثِ هحل حبزحِ ثطؾبًس .اظ ؾَی زیگط ایي آهابزگی
ثبیس زض قطایظ هرتلف ثطٍظ حبزحِ اظ ًظط هیعاى ثعضگی حبزحِ ،ظهبى هَضز ًیبظ ثطای ضؾیسى
ثِ حبزحِ ٍ پیف ثیٌی کطزى یب غبفلگ یط قاسى تَؾاظ ثحاطاى ّواَاضُ حفا قاَز .ایاي
هَضَػی هؿئلِ انلی پػٍّف حبضط اؾت.
زض ایي پػٍّف ثب تَراِ ثاِ قاٌبذت هؿائلِ ،ثاب اؾاتفبزُ اظ ػلان تحقیاق زض ػولیابت ٍ
هسلؿبظی ضیبضی الگَیی ثطای ترهیم پبیگابُّاب ٍ ًیطٍّابی اهاسازی زض ثْتاطیي هؿایط ثاب
کوتطیي ظهبى ،تحت قطایظ هتفبٍت ثطٍظ ثحطاى ثطای ثطعطف ؾبذتي آى اضائاِ قاسُ اؾات .ثاب
کوک ایي پػٍّف هؿئَالى ٍ تهوینؾبظاى هیتَاًٌس ثب اذص تهاوینّابی احاطثرف تاأذیط زض
ضؾیسى ٍ ّعیٌِّبی اهسازضؾبًی ضا کویٌاِ ًوبیٌاس .زض ّوایي ضاؾاتب زٍ ٍضاؼیت ضذاساز حبزحاِ
(ٍضؼیت  ،)E ٍ Aتحت ػٌَاى زٍ ؾٌبضیَ تؼطیف قسًس کاِ ثاطای ّاط یاک اظ ؾاٌبضیَّب هاسل
ضیبضی هٌحهط ثِ فطزی ؾبذتِ قسُ ٍ ّاط یاک ضا زض ًاطم افاعاض حال هؿابئل ثْیٌاِؾابظی،
کسًَیؿی قسُ ٍ ثب زٍ هخبل آًْب ضا حل هیقًَس .ثؼس اظ حل هسل ،ثِ اظای ّط ؾٌبضیَ یاک الگاَ
ثب تَرِ ثِ هخبلّب ثطای ؾٌبضیَّبی هَضز ًظط اضائِ هیقَز .ایي الگَّاب ،ظهابى حطکات ًیطٍّاب،
ترهیم ًیطٍّب ثِ هٌبعق ثحطاًی ،تؼساز ًیطٍی هَضز ًیبظ ثطای ضفغ ثحطاى ٍ هؿیط زؾتطؾی ثِ
ثحطاى ضا ثطای زٍ ٍضؼیت ثطضؾی ذَاّس ًوَز.
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مروریبرمببنینظری

زض ؾبلیبى اذیط ٍقَع پی زض پی ٍ هرطة ثالیبی عجیؼی هَرت ذؿابضات راسی ثاط ؾابذتبض
رَاهغ ٍ اقتهبز هلل هرتلفی قسکِ تحت تأحیط ثالیابی عجیؼای ثاَزُاًاس .حاَازحی اظ قجیال
ؾًَبهی ؾبل  2004هیالزی اًسًٍعی ،ظلعلِ ٍیٌچَآى زض ؾابل  2008هایالزی ،ظلعلاِ ٍؾایغ
ؾبل  2011هیالزی غاپي ،ؾیل زض ٌّس زض ؾبل  2013هیالزی ،ؾیل ایطاى زض ؾابل ٍ 1398
زیگط حَازث عجیؼی کِ زض ًقبط هرتلف زًیب ثِ ٍرَز آهسُ اؾتٍ .قاَع ایاي گًَاِ ثالیاب زض
آیٌسُ ّن ارتٌبة ًبپصیط اؾت (غٍ ٍ ّوکبضاى.)2017 ،1
یکی اظ هْنتطیي تؼبضیف زض ایي زؾت اظ هؿبئل ،هفَْم تهوینگیطی اٍضغاًاؽ 2اؾات
کِ ثِ هؼٌی اًتربة ضٍیِای ثطای ضؾیسى ثِ اّاساف انالی ؾابظهبىّبؾات .تهاوینگیاطی
هؿبئل اٍضغاًؽ ضا هیتَاى ثِ  6ػٌَاى تقؿین کطز .تؼطیف هؿئلِ ،هكارم کاطزى اّاساف،
عطاحی پطٍغُ ،اًتربة پطٍغُ ،پیبزُؾبظی زض ؾابظهبى ،هكابّسُ ٍ اناالا ثبظذَضزّاب کاِ زض
قکل ظیط قبثل هكبّسُ اؾت.

تعزیف هسئلِ ٍ
اّذاف

ضکل  .2فزآیٌذ عوَهی هذیزیت تصوینگیزی اٍرژاًس (ژٍ ٍ ّوکبراى)2017 ،

ثِکبضگیطی ػلن تحقیق زض ػولیبت ثطای حَازث ٍ ثالیبی عجیؼی یکی اظ هْانتاطیي ًکابت
هَضز تَرِ زض زِّّبی اذیط ثَزُ اؾت .ایي ضٍظّاب هاسیطیت ظًزیاطُ تاأهیي ٍ لزؿاتیک (آهابز ٍ
پكتیجبًی) ًیع ثِػٌَاى یک اثعاض کبضثطزی ٍ ًَػی تکٌیک رْت اضائاِ ضٍقای کابضا ٍ هاؤحط ثاطای
1. Zhou et al.
)2. Emergency Decision Making (EDM
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ًزبت افطاز هتبحط اظ ثالیبی عجیؼی اؾتفبزُ هیقَز (لئَ ٍ یبىّ .)2011 ،1سف ٍاکٌفّب ثِ ثالیابی
عجیؼی زض ظًزیطُ کوکضؾبًی ثكط زٍؾتبًِ 2اضائِ کوکضؾبًی ؾطیغ ثِ هٌغقِ هاَضز تاأحیط حبزحاِ
ثِهٌظَض کویٌِ کطزى هیعاى هطگ ٍ هیط افطاز ؾبکي زض آى هٌغقِ اؾت (لئَ ٍ یبى.)2011 ،
هسیطیت اٍضغاًؽ ثطای ثالیبی عجیؼی ضا هیتَاى ثِ  4فبظ تقؿین کاطز؛ کابّف قاست
ثحطاى ،3آهبزگیٍ ،4اکٌف ٍ 5تطهین یب ثْجَز( 6آلتبیّ ٍ 7وکبضاى .)2006 ،ثط عجق ایي چْابض
زؾتِ ٍ ثب تَرِ ثِ قطایظ هرتلف پیفآهسُ ٌّگبم حبزحِ ،هقبالت هتؼسزی زض ؾبلّبی اذیاط
ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی تحقیق زض ػولیبت ٍ زاًف هسیطیت اضائاِ قاسُ اؾات ٍ تاالـّابی
ظیبزی ثطای افعایف کبضایی ٍ احطثركی کوکّب زض هَاقغ ثطٍظ ثحطاى ٍ ثالیبی عجیؼی اًزبم
قسُ اؾت .هقبالت آلتبی ٍ ّوکبضاى ( ٍ )2006گبلیٌسٍ ٍ ثبتاب )2013( 8ثاِ ثطضؾای ٍ هاطٍض
هقبالتی پطزاذتٌس کِ ثب تَرِ ثِ گطٍُثٌسی  4گبًِ هصکَض اظ ػلان تحقیاق زض ػولیابت ثاطای
هسیطیت ثحطاى اؾتفبزُ کطزُاًس .ثطای فبظ کبّف قست ثحطاى ضٍـّبیی ًظیاط هاسل ناف
ثطای هغبلؼِ ضٍی تأحیطات ثالیبی عجیؼی ثِ کبض ضفتِ اؾت (آتٌؿیب ٍ هطًاَ2004 ،9؛ قایي،10
 .)2004ثطای فبظ آهبزگی کِ هقبلِ حبضط تب حسٍزی ثب آى هاطتجظ اؾات ،هاسلّابی هَراَز
ثیكتط ثط پبیِ ظًزیطُ تأهیي عطاحی ٍ ًَقتِ قسُاًس (هبًٌس هکبىیبثی تؿْیالت اهسازضؾابًی)
(ضاٍلع ٍ تطًکَئیؿت ٍ 2010 ،11ریبّ ٍ 12وکبضاى .)2007 ،فبظ ٍاکٌف کِ ثیكتطیي اضتجبط ضا ثب
هؿئلِ هَضز هغبلؼِ پػٍّف حبضط زاضز ،ثِ هٌظَض هاسیطیت  4فابظ هاَضز ثحاج زض هاسیطیت
ثالیبی عجیؼی کِ پیف تط شکط قسُ ثَز ،ػلن تحقیق زض ػولیبت تَراِ ٍیاػُای ضا اظ عاطف
پػٍّكگطاى ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت (ؾًَگّ ٍ 13وکابضاى  .)2018تاَضُ ٍ ّوکابضاى زض
ؾبل  2012هیالزی ًیع هطٍضی ثط کوکّبی اهسازی ثطای ثحطاىّب ٍ ثالیبی عجیؼی ثط پبیاِ

1. Liu and Yan
2. Humanitarian relief chain
3. Mitigation
4. preparedness
5. response
6. recovery
7. Altay
8. Galindo and Batta
9. Atencia and Moreno
10. Shin
11. Rawls and Turnquist
12. Jia
13. Song
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هسلّبی هؿیطیبثی ٍ تَظیغ زاقت (تَضُّ ٍ 1وکبضاى  .)2012اٍظزاهبض زض ؾبل  2015هیالزی
هیالزی ًیع هطٍضی ثاط هاسلّابی هتفابٍت زیگاط ٍ ضٍـّابی حال زض لزؿاتیک (آهابز ٍ
پكتیجبًی) ثكطزٍؾتبًِ زاقات (اٍظزاهابض ٍ 2اضتان .)2015 3اذیاطاً ثاطای فابظ ثْجاَز ٍ تاطهین
هغبلؼِای تحت ػٌَاى یک هؿئلِ چٌسّسفِ ثب ضٍـ ثطًبهِضیعی آضهبًی اضائِ قس کِ تَاًابیی
حاال هؿاابئل تَظیااغ ًیطٍّاابی اهااسازی ٍ تااطهین قااجکِ 4ضا زاضز (ضاًؿاایکبضثَمٍ a2016 5
ضاًؿیکبضثَم  .)b2016ثطای ثطضؾی ٍ هغبلؼِ ثیكتط ثِهٌظَض زضیبفت رعئیبت ٍ زیسى هسلّاب
ٍ ضٍـّبی حل زیگط ثِ هقبالت ظیط ضرَع کٌیاس (آلتابی ٍ ّوکابضاى  ،2006گبلیٌاسٍ ٍ ثبتاب
 ،2013آتٌؿیب ٍ هطًَ  ،2004قیي  ،2004ضاٍلع ٍ تطًکَئیؿت  ،2010ریاب ٍ ّوکابضاى ،2007
ؾًَگ ٍ ّوکبضاى  ،2018تَضُ ٍ ّوکبضاى  ،2012اٍظزاهبض ٍ اضتن  ،2015ضاًؿایکبضثَم 2016
ٍ ضاًؿیکبضثَم  .))1(2016تحقیقبتی کِ زض ظهیٌِ ٍاکٌفّبی اٍضغاًؿی یب کوکضؾابًی ثاطای
ثالیبی عجیؼی کِ ثب ضٍـّبی تهوینگیطی هؿبئل چٌسّسفِ زض ؾبلّبی اذیط اضائِ قاسُ ضا
7
هیتَاى اظ هقبالت (نجَحی ٍ ّوکبضى  ،2018چبٍّ ٍ 6وکبضاى  ،2017هبّبضربى ٍ ّبًبئَکاب
ّبًبئَکبٍ ،2018 7حساًی ٍ ّوکبضاى  ،2017ثطظیيپَض ٍ اؾوبػیلی  ،2013ثعضگی ٍ ّوکابضاى
ٍ ،2013حساًی ٍ ّوکبضاى  ،2016ثَزاغی ٍ ّوکبضاى  ٍ 2016ضٍزضیگاعّ ٍ 8وکابضاى )2017
هغبلؼِ کطز.
زض ایي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ تحقیق زض ػولیبت ٍ هسلؾبظی ضیبضی ثِ فبظّبی ٍاکٌف ٍ
آهبزُؾبظی ًیطٍّبی اهسازی ثطای کوکضؾبًی زض حَازث ٍ ثالیبی عجیؼی هیپطزاظز.
روشضنبسیپژوهص

تحقیق حبضط اظ ًظط ّسف ،تَنیفی ٍ اظ ًظط ًَع اؾتفبزُ ،پػٍّكی کبضثطزی اؾات .ثاب تَراِ ثاِ
تؼبضیف هرتلف زضثبضُ قطایظ هتفبٍت ثطٍظ ثحطاى ،زٍ هَضز ( E ٍ Aزض ثرف هقسهِ) ثاِػٌاَاى زٍ
ؾٌبضیَ زض ًظط گطفتِ قسًس ٍ ثِ اظای ّط یک اظ ؾٌبضیَّب هسلی ضیبضی ٍ هخبلی اضائِ هیقَز.

1. Torre
2. Özdamar
3. Ertem
4. Network restoration
5. Ransikarbum
6. Cao
7. Maharjan and Hanaoka
8. Rodríguez

بهینه سبزی یک مسئله چند هدفه برای واکنش اورشانسی مدیریت بحران در بالیبی طبیعی ...

61 /

سٌبریَی اٍل
زض ؾٌبضیَی اٍل ثحطاى ثِ قکلی ضخ ذَاّس زاز کِ زض آى تْسیسات قسیس ،ظهبىّاب کَتابُ ٍ
حَازث قبثل پیفثیٌی ّؿتٌس ،زض ایي ٍضؼیت ٌَّظ حبزحِای ضخ ًسازُ اؾت ،زض چٌیي حابلتی
تهوین گیطاى ثبیس اظ قجل ،ذَزقبى ضا ثطای هَارِْ ثب چٌیي ثحطاًای آهابزُ کاطزُ ثبقاٌس تاب
ثتَاًٌس زض ظهبى کَتبُ تهوینّبی الظم ضا ثگیطًس .زض ایي ؾٌبضیَ ،تؼسازی پبیگبُ اٍلیِ ثِػٌَاى
هحل ًگْساضی ًیطٍّبی اهسازی ٍ تزْیعات زض ؾطتبؾط هٌغقۀ هاسًظط ّؿاتٌس تاب زض هَاقاغ
ثحطاًیً ،یطٍّبی هَضز ًیبظ ضا ثطای ثطعطف کاطزى ثحاطاى اظ پبیگابُ اٍلیاِ ثاِ ؾاوت ًقابط
ثحطاًی اضؾبل هیکٌسً .یطٍّب ،تزْیعات ٍ کوکّبی اهسازی پاؽ اظ اضؾابل اظ پبیگابُّابی
اٍلیِ ٍ قجل اظ ضؾیسگی ثِ ثحطاى ،ثبیس زض یک ؾطی ًقبط زض ًعزیکی ثحطاى هؿتقط قًَس کِ
ثِ ایي ًقبط پبیگبُّبی ثحطاًی گفتِ هیقَز .ثؼس اظ اؾتقطاض ،حطکت ًیطٍّاب ثاِ ؾاوت ذاظ
هقسم ثحطاى ثطای هقبثلِ انلی ثب ضٍیساز آغبظ هیقَز .زض عَل ایي فطآیٌس ظهبىّبی ثبضگیطی،
پیوبیف هؿیطّب ٍ اؾتقطاض ًیطٍّب ٍ تزْیاعات ثاِ ػٌاَاى ّاسف انالی ٍ ّعیٌاِّابی ایاي
ترهیم ٍ اػعام ثِػٌَاى ّسف ربًجی هَضز اضظیبثی قطاض هیگیطز .زض قکل  3قوبی کلای اظ
هؿئلِ ثطای ؾٌبضیَی اٍل ثِ ًوبیف گصاقتِ قسُ اؾت.

ضکل  .3ضبکِ جزیبى تحزکبت بیي پبیگبُّب ٍ خط هقذم سٌبریَی اٍل

ضذت بحزاى در سٌبریَی اٍل
زض ایي پػٍّف هفَْهی ثِ اؾن قست ثحطاى ثاطای ًقابط ثحطاًای تؼطیاف قاسُ اؾات .زض
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ؾٌبضیَی اٍل قست ثحطاى هس ًظط ثِ ػَاهلی چَى احتوبل ثطٍظ حبزحِ یب ثالیابی عجیؼای زض
ًقبط هَضز ثطضؾی ،روؼیت ؾبکي زض هحلّبیی کِ احتوبل ٍقَع ثالیبی عجیؼی زض آى هٌغقِ
ٍرَز زاضز ٍ تؼساز تؿْیالت ظیطؾبذتی هْن هَرَز زض هحل هَضز تأحیط ثحطاى ثؿاتگی زاضز.
ثطای هحبؾجِ ایي هؼیبض ضاثغِ ظیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .زض فطهَل ظیط کِ ًوبیبًگط هیاعاى
احتوبل ثطٍظ ثالی عجیؼای یاب ثحاطاى زض
قست ثحطاى زض ؾٌبضیَی اٍل هؿئلِ اؾت،
ظیطؾبذتّبی هْن هٌغقاِ
هیعاى روؼیت ؾبکي زض هٌغقِ ثحطاًی ٍ
ًقغِ ، r
ثحطاًی  rاؾت .حبنلضاطة احتوابل ثاطٍظ ثحاطاى زض هزواَع هاَظٍى روؼیات هَراَز ٍ
تؿْیالت ظیطؾبذتی هَرَز زض هحل هَضز تأحیط ثحطاى احتوبلی ضا قاست ثحاطاى هایًابهین.
ثطای ٍظىزّای ّاط یاک اظ پبضاهتطّابی روؼیات ٍ ظیطؾابذت اظ ًظاطات ذجاطُ ثاب تَظیاغ
پطؾفًبهِّبیی هیبى آىّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثب افعایف روؼیت ؾبکي زض هٌغقاِ ثحطاًای،
ظیطؾبذتّبی هْن آى هٌغقِ ٍ احتوبل ثطٍظ حبزحِ زض ایي هٌغقِ قست ثحطاى زض آى هٌغقِ
ًیع افعایف ذَاّس یبفت.
(

(

)

هسل ضیبضی ؾٌبضیَی اٍل:
هزوَػِّبی هَضز ًیبظ ٍ ّوچٌیي اًسیؽّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای هسل ضیبضی ؾاٌبضیَی اٍل
زض ایي قؿوت تؼطیف قسُ اؾت.
هزوَػِ گطُّبی پبیگبُّبی اٍلیِ

= s  1, , S 

هزوَػِ پبیگبُّبی ثحطاًی

= n  1, , N 

هزوَػِ ًقبط ذظ هقسم ثحطاى

= r  1, , R 

هزوَػِ ًیطٍّبی اهسازی

= p  1, , P 

هزوَػِ زٍضُّبی ظهبًی

t  1, ,T

هزوَػِ توبهی گطُّب

=
= w

s , n , r , i , j , k w

پبضاهتطّبی هَضز اؾتفبزُ زض هسل ضیبضی ؾٌبضیَی اٍل ثِ ّوطاُ تؼطیف ّاط پابضاهتط زض
رلَی آى زض ایي قؿوت ،قجل اظ اضائِ هسل ضیبضی ثِ ًوبیف گصاقتِ قسُ اؾت.
تؼساز ًیطٍّبی اهسازی ًَع  pهَرَز زض پبیگبُ اٍلیِ  sزض زٍضُ t
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ظطفیت ًگْساضی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض پبیگبُ ثحطاًی  nزض زٍضُ t
هیعاى تقبضبی ذظ هقسم ثحطاى  rاظ ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض زٍضُ t
ظهبى ثبضگیطی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  iزض زٍضُ t
ظهبى ؾفط ًیطٍی اهسازی ًَع  pاظ گطُ  iثِ گطُ  jزض زٍضُ t
ظهبى ترلیِ ٍ اؾتقطاض ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  jزض زٍضُ t

ثیكتطیي ظهبى ضؾیسى ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  jزض زٍضُ  tکِ ثؼس اظ آى تأذیط ضخ هیزّس
حس ثبالی هزبظ ثطای ضؾیسى ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  jزض زٍضُ t
ّعیٌِ ًگْساضی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  ٍ jزض زٍضُ t
ّعیٌِ حبثت ربثِ ربیی ٍ ؾفط ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  iزض زٍضُ t
ّعیٌِ ربثزبیی ٍ اؾتقطاض ًیطٍی اهسازی ًَع  pثیي گطُّبی  ٍ j ٍ iزض زٍضُ t

اٍظاى روؼیت هَرَز زض هٌغقِ ثحطاًی ٍ ظیطؾبذتّبی اؾبؾی هحل ثحطاًی
هیعاى روؼیت زض هؼطو ذغط ثالیبی عجیؼی زض ًقغِ j

هیعاى تؿْیالت ٍ ظیطؾبذتّبی

اؾبؾی زض هؼطو ذغط ثالیبی عجیؼی زض ًقغِ j
احتوبل ثطٍظ ثالیبی عجیؼی زض ًقغِ j

یک ػسز ثعضگ
هتغیطّبی تهوین
تؼساز ًیطٍی اهسازی ًَع  pکِ اظ گطُ  iثِ گطُ jزض زٍضُ  tاًتقبل هییبثس
اگط ًیطٍی اهسازی ًَع  pکِ ثِ گطُ  jزض زٍضُ  tترهیم هییبثس

1

0
زض غیط ایي نَضت
تؼساز ًیطٍی اهسازی ًَع  pکِ زض زٍضُ  tزض گطُ  iثبقی هیهبًٌس ٍ ًگْساضی هیقًَس.

زض ازاهِ هسل ضیبضی ػسز نحیح ذغی ؾبذتِ قسُ ثط پبیِ هسلّبی کالؾیک ظًزیاطُ
تأهیي ثطای ؾٌبضیَی زٍم ثِ ًوبیف زض آهسُ ،ؾپؽ تؼبضیف تَاثغ ّسف ٍ هحسٍزیتّب ثؼس اظ
هسل ضیبضی اضائِ قسُ اؾت.
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زض هسل اضائِ قسُ زض ایي پػٍّف ،زض ضاثغِ قوبضُ  2تبثغ ّاسف اٍل تاأحیط تاأذیط
ضٍی قست ثحطاى ضا کویٌِ هی کٌس  .تبثغ ّسف زٍم ظهبى کل ضؾیسى ضا کویٌِ های کٌاس.
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تبثغ ّسف ؾَم ّعیٌِ کل ربثِ ربیی ٍ اؾتقطاض ًیطٍّبی اهسازی ضا کویٌاِ های کٌاس .زض
هحسٍزیت ّب ًیع هحسٍزیت قوبضُ  4هیعاى ًیطٍّبی اهسازی ًگْساضی قسُ زض یک زٍضُ
زض پبیگبُ ثحطاًی ضا ًوبیف هی زّس  .هحسٍزیت قاوبضُ  5تضاویي های کٌاس کاِ هیاعاى
ًیطٍّبی ًگْساضی قسُ زض پبیگبُ ّبی ثحطاًی ًجبیس اظ هقساض ظطفیت آى پبیگبُ ّب ثیكاتط
ثبقس .هحسٍزیت قوبضُ  6ذبعط ًكبى هی کٌس هیعاى ظطفیت اضؾبل ًیطٍ اظ عطف پبیگابُ
اٍلیِ ثِ ؾوت ًقبط ثحطاًی ًجبیس ثیكتط اظ ظطفیت آى پبیگبُ ثبقس .زض هحسٍزیت قوبضُ 7
هیعا ى تقبضبی ًیطٍ تَؾظ پبیگبُ ثحطاًی اظ پبیگبُ اٍلیِ هكرم قسُ اؾت .هحاسٍزیت
قوبضُ  8هیعاى حس ثبال یب پٌزطُ ظهبًی ثطای ضؾیسى ًیطٍّب ثِ ًقبط ذظ هقسم ثحطاى ضا
هكرم هی کٌس  .هحسٍزیت قوبضُ ً 9یع هحسٍزیت ترهیم ًیطٍّب اؾت ٍ ثیبى هی کٌس
ظهبًی کِ ًیطٍ ثِ هٌبعق ثحطاًی ترهیم یبفت ًیطٍّب ثِ تؼساز هَضز ًیبظ ثاِ آى ًقغاِ
اضؾبل گطزز .هحسٍزیت  10ثیبًگط ایي ًکتِ اؾت کِ ثْتطیي حبلت ثاطای ثْیٌاِ قاسى
هسل ایي اؾت کِ هیعاى ظهبى ضؾیسى ثب هیعاى ثیكتطیي ظهبى قجل اظ ثطٍظ تاأذیط ثطاثاط
ثبقااس ٍ زض غیااط ایااي نااَضت تااأذ یط نااَضت گیااطز .هحااسٍزیت ّاابی ً 12 ٍ 11یااع
هحسٍزیت ّبی ػالهت هسل اضائِ قسُ ّؿتٌس.
ٍیژگیّب ٍ فزضیبت هذل سٌبریَی اٍل

.1
.2
.3

.4
.5

هسل پیكٌْبزی یک هسل ػسز نحیح ذغی 1اؾت.
پبیگبُّبی اٍلیِ هحل اؾتقطاض اٍلیِ ًیطٍّبی اهسازی زض ًقبط غیط ثحطاًی اؾت.
پبیگبُّبی ثحطاًی ،پبیگبُّب یب ًقبط ًعزیک حبزحِ یب ثالی عجیؼی ضخ زازُ اؾات ٍ
هحل حضَض ٍ اؾتقطاض ًیطٍّب قجل اظ حضَض ٍ کوک ثِ هاطزم ثحاطاى ظزُ زض ذاظ
هقسم ثحطاى ّؿتٌس.
هحل قطٍع ؾفط زض ایي ؾٌبضیَ پبیگبُّبی اٍلیِ ٍ هحل پبیبى یبفتي ؾافطّب ًقابط
ذظ هقسم ثحطاى اؾت.
ّط پبیگبُ اهسازی ثب تَرِ ثِ ظطفیت ذَز هیتَاًس ثِ چٌسیي پبیگبُ ثحطاًی ٍ ذاظ
هقسم ثحطاى ًیطٍ اضؾبل کٌس.

)1. Mixed Integer linear Programming (MILP
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 .6زض هؿئلِ هَضز هغبلؼِ اهکبى اضؾبل چٌس ًاَع ًیاطٍی اهاسازی اظ یاک پبیگابُ ثاب
اًساظُّبی هرتلف ٍ ؾطػتّبی هتفبٍت زض ضؾیسى ثِ هقبنس هتفبٍت ثب تَراِ ثاِ
ظطفیت هَرَزـ ٍرَز زاضز.
 .7اهکبى ًگْساضی ًیطٍ ٍ تزْیعات اهسازی زض پبیگبُّب ثِ هٌظَض پكتیجبًی ٍ آهابزگی
ثْتط ثطای زٍضُ ثؼس ٍرَز زاضز.
 .8حس ثبالیی ثطای ظهبى ضؾیسى ثِ پبیگبُ ٍ ذظ هقسم ثحطاى ٍرَز زاضز ثسیي هٌظاَض
کِ ًیطٍّب تب حسی چبثکی ذَز ضا افعایف زٌّس کِ اظ ظهابى ربثاِ رابیی آىّاب اظ
حسی فطاتط ًطٍز.
 .9زض زٍضُ ظهبًی نفط زض پبیگبُّبی ثحطاًی ًیطٍیی ٍرَز ًساضز.
 .10حطکت ًیطٍّب ّوَاضُ ثِ تطتیت اظ پبیگبُ اٍلیِ ثِ پبیگبُ ثحطاًی ثِ ذظ هقسم ثحطاى
اؾت ٍ حطکت هؿتقین اظ پبیگبُ اٍلیِ ثِ ذظ هقسم یب ثبظگكت ًیطٍ ٍ ثِعاَض کلای
تحطک غیط اظ ؾیؿتن اضائِ قسُ زض هسل هزبظ ًیؿت.
 .11زض ایي ؾٌبضیَ ًیطٍّب اگط ثؼس اظ ظهبى هكرهی ثِ هحال ثحطاًای ثطؾاٌس ،تاأذیط زض
ضؾیسى نَضت گطفتِ اؾت.
 .12زض ایي هغبلؼِ ثب افعایف تأذیط زض ضؾیسى ثِ ذظ هقاسم ثحاطاى قاست ثحاطاى ًیاع
افعایف پیسا هیکٌس کِ ثِ آى تأحیط تأذیط زض قست ثحطاى گفتِ هیقاَز ٍ ثاِػٌاَاى
یک ّسف زض هؿئلِ ثِ کبض ضفتِ اؾت.
 .13زض ایي پػٍّف هطاحل اضؾبل ًیطٍ ثِ تطتیت :ثبضگیطی ،ؾفط ثیي گطُّب ٍ اؾاتقطاض زض
گطُّب اؾت.
سٌبریَی دٍم
ٍضؼیت کبهالً ثحطاًی ثِ ػٌاَاى ؾاٌبضیَی زٍم هاَضز اضظیابثی قاطاض گطفات کاِ زض آى
ٍضؼیت ،حبزحِ عجیؼیِ هَضز اًتظبض ،قسیس ،ظهبى کَتبُ ٍ غبفلگیطی ٍرَز زاضز ،هاسیطیت
زض چٌیي حبلتی ثیف اظ ّط چیاع ثاِ تزطثاِ ،هْابضت ،ؾاطػتَّ ،قاوٌسی ،ذالقیات ٍ
هَقؼیت ؾٌزی ًیبظ زاضز .زض ایي ٍضؼیت زیگط ٍقَع ثحطاى ضا پیف ثیٌی ًوی قَز چطا کِ
زض ایي حبلت ثحطاى ضخ زازُ اؾات ٍ غابفلگیطی اتفاب افتابزُ اؾات .قاکل هؿائلِ ٍ
فطضیِ ّبی آى تب ربیی قجیِ ثِ ؾٌبضیَی اٍل اؾت ٍلی تفبٍت ّبی ػوسُ ای ّان زض آى
ٍرَز زاضز  .اٍلیي اتفب قست ثحطاى اؾت کِ ثب زاًؿتي هحل ّبی ثحطاًی ٍ قست ثاطٍظ
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حبزحِ ّب کِ ٍاضز قسُ اًس  ،زیگط اظ ضٍـ احتوبل ثطٍظ ثحطاى اؾتفبزُ ًوی قَز .یک ؾغح
زیگط زض ایي ؾٌبضیَ ثِ ًبم پٌبّگبُ ّب ثِ هسل اضبفِ قسُ اؾت ً .یطٍّبی اهسازی توابهی
فؼبلیت ّب ضا عجق ضٍـ ؾٌبضیَی اٍل پیوَزُ ٍ ثِ هٌغقِ ذظ هقاسم ثحاطاى های ضؾاٌس.
ٍظیفِ ثؼسی ًیطٍّب زض ذظ هقسم ،هقبثلِ ثب ثحطاى ثب ًزبت هاطزم ٍ ضؾابًسى آى ّاب ثاِ
پٌبّگبُ ّب اؾت کِ زض عی ایي پیكطٍی زض هٌبعق ثحطاًی ًیطٍّاب ٍ تزْیاعات اهاسازی
اضؾبلی ثِ هٌغقِ ،ثب ًطخ هكرهی زض حبل کبّف ّؿتٌس .قوبی کلی تحطکبت زض ثایي
ؾغَا ؾٌبضیَی زٍم زض قکل  4قبثل هكبّسُ اؾت.

ضکل  .4ضبکِ جزیبى تحزکبت بیي پبیگبُّب ٍ خط هقذم در سٌبریَی دٍم

ضذت بحزاى در سٌبریَی دٍم
زض ایي ؾٌبضیَ ثِ زلیل ایٌکِ اظ هطحلِ پیفثیٌی ٍقَع حبزحِ گصض قسُ اؾت ٍ حبزحاِ ضخ زازُ
اؾت ،پؽ ضٍـ ؾٌبضیَی اٍل ثطای هحبؾجِ قست ثحطاى زض ایي ؾٌبضیَ کبضؾابظ ًیؿات .زض
ایي ٍضؼیت کِ ثحطاى ضخ زازُ اؾت ٍ اظ هیعاى قاست حبزحاِ ضخ زازُ ٍ ًقابعی کاِ زض آى
ثحطاى ثطٍظ کطزُ اؾت آگبّی ٍرَز زاضز؛ ثٌبثطایي هْنتطیي ػبهلی کِ قاست ثحاطاى ثاِ آى
ًوابیف زازُ هایقاَز .اظ ػَاهال زیگاط
ثؿتگی زاضز هیعاى قست حبزحِ اؾت کاِ ثاب
ّوچَى ؾٌبضیَی اٍل هیعاى روؼیت ؾبکي زض هحل هٌغقِ ثحطاًی ٍ ظیطؾبذتّبی اؾبؾای
زض ایي ًقبط هیتَاًس ػَاهل هْن هؤحط زض هیعاى قاست ثحاطاى زض ًظاط گطفتاِ قاَز .رواغ
هَظٍى ایي پبضاهتطّب ثِ ػٌَاى قست ثحطاى ؾٌبضیَ زٍم زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
(

)

(
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هذل ریبضی سٌبریَی دٍم
هزوَػِّبی هَضز ًیبظ ٍ ّوچٌیي اًسیؽّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای هسل ضیبضی ؾٌبضیَی زٍم
زض ایي قؿوت تؼطیف قسُ اؾت:
هزوَػِ گطُّبی پبیگبُّبی اٍلیِ
= s  1, , S 
هزوَػِ پبیگبُّبی ثحطاًی

= n  1, , N 

هزوَػِ ًقبط ذظ هقسم ثحطاى

= r  1, , R 

هزوَػِ پٌبّگبُّب

= b  1, , B 

هزوَػِ ًیطٍّبی اهسازی

= p  1, , P 

هزوَػِ زٍضُّبی ظهبًی

t  1, ,T

هزوَػِ توبهی گطُّب

=
= w

s , n , r , b , i , j , k w

پبضاهتطّبی هَضز اؾتفبزُ زض هسل ضیبضی ؾٌبضیَی زٍم ثِ ّوطاُ تؼطیف ّاط پابضاهتط زض
رلَی آى زض ایي قؿوت ،قجل اظ اضائِ هسل ضیبضی ثِ ًوبیف گصاقتِ قسُ اؾت.
تؼساز ًیطٍّبی اهسازی ًَع  pهَرَز زض پبیگبُ اٍلیِ  sزض زٍضُ t
ظطفیت ًگْساضی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض پبیگبُ ثحطاًی  nزض زٍضُ t
هیعاى تقبضبی ذظ هقسم ثحطاى  rاظ ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض زٍضُ t
ظهبى ثبضگیطی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  iزض زٍضُ t
ظهبى ؾفط ًیطٍی اهسازی ًَع  pاظ گطُ  iثِ گطُ  jزض زٍضُ t
ظهبى ترلیِ ٍ اؾتقطاض ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  jزض زٍضُ t
ثیكتطیي ظهبى ضؾیسى ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  jزض زٍضُ  tکِ ثؼس اظ آى تأذیط ضخ هیزّس

حس ثبالی هزبظ ثطای ضؾیسى ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  jزض زٍضُ t
ّعیٌِ ًگْساضی ًیطٍی اهسازی ًَع  pزض گطُ  ٍ jزض زٍضُ t
ّعیٌِ حبثت ربثزبیی ٍ ؾفط ًیطٍی اهسازی ًَع  pثِ گطُ  iزض زٍضُ t
ّعیٌِ ربثزبیی اؾتقطاض ًیطٍی اهسازی ًَع  pثیي گطُّبی  ٍ j ٍ iزض زٍضُ t
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هیعاى روؼیت زض هؼطو ذغط ثالیبی عجیؼی زض ًقغِ j
هیعاى تؿْیالت ٍ ظیطؾبذتّبی اؾبؾی زض هؼطو ذغط ثالیبی عجیؼی زض ًقغِ j
هیعاى ذؿبضت ٍاضز قسُ یب قست حبزحِ زض ًقغِ j
اٍظاى روؼیت هَرَز زض هٌغقِ ثحطاًی ،ظیطؾبذتّبی اؾبؾی هحل ثحطاًی ٍ هیعاى
ذؿبضت ٍاضز قسُ
زضنس ًیطٍّب ٍ تزْیعات اهسازی ًَع  pکِ ثؼس اظ ضفغ ثحطاى ٍ ًزبت هطزم زض ًقغِ ٍ j
زٍضُ ظهبًی  tثبقی هیهبًس
یک ػسز ثعضگ

هتغیطّبی تهوین
تؼساز ًیطٍی ًَع  pکِ اظ گطُ  iثِ گطُ jزض زٍضُ  tاًتقبل هییبثس
اگط ًیطٍی اهسازی ًَع  pکِ ثِ گطُ  jزض زٍضُ  tترهیم هییبثس

1

0
زض غیط ایي نَضت
تؼساز ًیطٍی ًَع  pکِ زض زٍضُ  tزض گطُ  iثبقی هیهبًٌس ٍ ًگْساضی هیقًَس
هیعاى ًیطٍی  pثبقی هبًسُ پؽ اظ ضفغ ثحطاى زض گطُ  ٍ jزض زٍضُ t

زض ایي ازاهِ هسل ضیبضی ػسز نحیح ذغی ؾبذتِ قسُ ثط پبیاِ هاسلّابی کالؾایک
ظًزیااطُ تااأهیي ثااطای ؾااٌبضیَی زٍم ثااِ ًواابیف زض آهااسُ ،ؾااپؽ تؼاابضیف تَاثااغ ّااسف ٍ
هحسٍزیتّب ثؼس اظ هسل ضیبضی اضائِ قسُ اؾت.
([

)
])
(

(

)
)

(∑ ∑ ∑
)

∑∑ ∑

∑

(
∑

∑∑ ∑

)

(∑ ∑ ∑
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∑

∑
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زض هسل اضائِ قسُ ثطای ؾٌبضیَی زٍم ،زض ضاثغِ قوبضُ  2تبثغ ّسف اٍل تأحیط تاأذیط ضٍی
قست ثحطاى ضا کویٌِ هیکٌس ثب ایي تفبٍت کِ قست ثحطاى زض ایي ؾٌبضیَ ثب تَرِ ثاِ ضخ زازى
حبزحِ یب ثالی عجیؼی اظ حبلت پیفثیٌی ثطٍظ حبزحِ ذبضد قسُ ٍ عجق تؼطیف رسیس اضائاِ قاسُ
ثطای قست ثحطاى زض ؾٌبضیَی زٍم هحبؾجِ هیقَز .تبثغ ّسف زٍم ظهبى کل ضؾیسى ضا کویٌِ
هیکٌس .تبثغ ّسف ؾَم ّعیٌِ کل ربثزابیی ٍ اؾاتقطاض ًیطٍّابی اهاسازی ضا کویٌاِ هایکٌاس.
هحسٍزیتّبی  4تب ّ 10وبًٌس هسل ؾٌبضیَی اٍل ػول هیکٌٌس .هحسٍزیت  11ضؾیسى ًیطٍّاب

بهینه سبزی یک مسئله چند هدفه برای واکنش اورشانسی مدیریت بحران در بالیبی طبیعی ...

71 /

ثِ گطُّبی پبیبًی یؼٌی پٌبّگبُّب ضا تضویي هیکٌس .هحسٍزیت ً 13 ٍ 12كبًگط هیعاى ًیاطٍی
ثاابقیهبًااسُ پااؽ اظ هقبثلااِ ثااب ثحااطاى زض گااطُ پٌبّگاابُّااب اؾاات .هحااسٍزیت ً 15 ٍ 14یااع
هحسٍزیتّبی ػالهت هسل زض ؾٌبضیَی زٍم ّؿتٌس.
ٍیژگیّب ٍ فزضیبت هذل سٌبریَی دٍم
ٍ .1یػگیّبی  1تب  13ؾٌبضیَی اٍل ثطای ؾٌبضیَی زٍم ًیع نس هیکٌس.
ٌّ .2گبم ضؾیسى ًیطٍّبی اهسازی ثِ ذظ هقسم ثحطاىً ،یطٍّب ثاِ هقبثلاِ ثاب ثحاطاى
هیپطزاظًس ٍ هطزم ضا ثِ پٌبّگبُّب ثطؾبًٌس.
 .3زض حیي هقبثلِ ثب ثحطاى هقساضی اظ ًیطٍّب ٍ تزْیعات ٍ کوکّبی اهسازی ثب ًاطخ
هكرهی زض حبل کن قسى ّؿتٌس.
 .4حطکت ًیطٍّب ّوَاضُ ثِ تطتیت اظ پبیگبُ اٍلیِ ثِ پبیگبُ ثحطاًای ثاِ ذاظ هقاسم ٍ زض
ًْبیت ثِ پٌبّگبُّب اؾت ٍ حطکت هؿتقین اظ پبیگبُ اٍلیِ ثِ ذظ هقاسم یاب ثبظگكات
ًیطٍ ٍ ثِعَض کلی تحطک غیط اظ ؾیؿتن اضائِ قسُ زض هسل هزبظ ًیؿت.
 .5حطکت ّوِ گطٍُّب ٍ تزْیعات اهسازی اظ یک پبیگبُ اٍلیِ یب پبیگبُ ثحطاًی قطٍع
قسُ ٍ ثِ یک پٌبّگبُ ذتن هیقَز.
یبفتههبیپژوهص


هثبل اٍل
ثطای احجبت زضؾتی ػولکطز هسل ضیبضای پیكاٌْبزی زض ؾاٌبضیَی اٍل یاک هخابل ثاب زازُّابی
1
تهبزفی ثب ثبظُّبی هكرم زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .هسل ضیبضی اضائِ قاسُ زض ًاطمافاعاض گواع
کسًَیؿی قسُ اؾت ٍ هخبلّبیی ثطای ثطضؾی زضؾتی هسل زض ایي ًطم افعاض آظهَى قاس کاِ ًتابیذ
یکی اظ ایي هخبلّب ثسیي قطا اؾت :زض هخبلی ثب  3پبیگبُ اٍلیِ 3 ،پبیگابُ ثحطاًایٍ ،قاَع  2هاَضز
ثحطاى زض ًقبعی ثب ػٌَاى ذظ هقسم ثحطاى پیفثیٌی قس .تؼاساز ًیطٍّابی هاَضز اؾاتفبزُ زض ایاي
هخبل ًَ 3ع ًیطٍی اهسازی ٍ کوکضؾبى هتفبٍت فطو قسُ ٍ تؼساز زٍضُّابی ظهابًی زٍ زٍضُ زض
ًظط گطفتِ قسُ اؾت .پؽ اظ حل هسل ثب ضٍـ ؾیپلکؽ 2زض ًاطم افاعاض گواع ًتابیذ حبنالِ زض

1. GAMS 24.1
2. CPLEX
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رساٍل  1تب  3آٍضزُ قسُ اؾت .رسٍل ً 1یطٍّبی ترهیمیبفتِ ثِ ّط ًقغِ ثحطاًای ٍ ّوچٌایي
تؼساز ًیطٍّبی اضؾبلی اظ ّط ًَع ضا زض زٍضُ ظهبًی اٍل ثیبى هیکٌس .راسٍل قاوبضُ  2ترهایم ٍ
هیعاى ًیطٍّبی اضؾبلی ثِ ًقبط ثحطاًی ضا ثطای زٍضُ زٍم تكطیح هیکٌس .رسٍل قوبضُ ً 3یع تؼاساز
ًیطٍّبی ًگْساضی قسُ ثطای پكتیجبًی ٍ یاب اؾاتفبزُ زض زٍضُّابی ثؼاسی کاِ زض پبیگابُ ثحطاًای
ًگْساضی هیقَز ضا ًكبى هیزّس .تَاثغ ّسف هخبل هَضز ًظط ًیع پؽ اظ حل رَاةّابی ،41696
 152ؾبػت ٍ  31107زالض ثطای تَاثغ ّسف ثِ تطتیت ،هیعاى تأحیط تأذیط زض قاست ثحاطاى ،ظهابى
کل اؾتقطاض ٍ ّعیٌِّبی کل حول ٍ ًقل ٍ اؾتقطاض ثِ زؾت آهسُ اؾت .ایي هخبل ػسزی زض هاست
ظهبى  1زقیقِ ٍ  47حبًیِ زض ؾیؿتن ثب پطزاظًسُ کُط آی پٌذ 1قاطکت ایٌتال 2حال قاسُ اؾات .ثاب
افعایف تؼساز گطُّب زض هخبل ثطای ؾٌبضیَی اٍلً ،طم افعاض قابزض ثاِ حال هؿائلِ زض هاست ظهابى
هؼقَل ًیؿت؛ اظیيضٍ هؿئلِ زاضای پیچیسگی اؾت ٍ ثِ انغالا ثِ آًبى پی ؾرتً 3یع هیگَیٌس.
جذٍل  .1هقذار ًیزٍی اهذادی تخصیص یبفتِ اس گزُ  iبِ ّز گزُ  jدر دٍرُ سهبًی اٍل سٌبریَی اٍل


1. Core i5
2. Intel
3. NP-Hard
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جذٍل  .2هقذار ًیزٍی اهذادی تخصیص یبفتِ اس گزُ  iبِ ّز گزُ  jدر دٍرُ سهبًی اٍل سٌبریَی اٍل

جذٍل ً .3یزٍّبی اهذادی ًگْذاری ضذُ در پبیگبُّبی بحزاًی در ّز دٍرُ سٌبریَی اٍل
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هثبل دٍم
ثطای احجبت زضؾتی ػولکطز هسل ضیبضای پیكاٌْبزی زض ؾاٌبضیَی زٍم هخابل زیگاطی ثاب
زازُ ّبی تهبزفی ثب ثبظُّبی هكرم زض ًظاط گطفتاِ قاس .هاسل ضیبضای اضائاِ قاسُ زض
ؾٌبضیَی زٍم ًیع زض ًطم افعاض گوع کسًَیؿی قس ٍ هخبلّبیی ثطای ثطضؾی زضؾتی هاسل زض
ایي ًطم افعاض آظهَى قس کِ ًتبیذ یکی اظ ایي هخبلّب ثسیي قطا اؾت :زض هخبلی ثب  3پبیگبُ
اٍلیِ 3 ،پبیگبُ ثحطاًیٍ ،قَع  2هَضز ثحطاى زض ًقبعی ثب ػٌَاى ذظ هقسم ثحطاى ثِ نَضت
قغؼی ثِ ٍرَز آهسُ اؾت .تؼساز ًیطٍّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي هخبل ًَ 3ع ًیطٍی اهاسازی
هتفبٍت فطو قسُ ٍ تؼساز زٍضُّبی ظهبًی زٍ زٍضُ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .ثِ زلیل ػسز
نحیح ٍ ذغی ثَزى هسل ضیبضی ثب ضٍـ ؾی پلکؽ هسل حل قس ٍ ًتبیذ ثِ زؾت آهاسُ
زض رساٍل  4تب  7آٍضزُ قسُ اؾت .رسٍل ً 4یطٍّبی ترهیمیبفتِ ثِ ّط ًقغِ ثحطاًای ٍ
پٌبّگبُ ّب ٍ ّوچٌیي تؼساز ًیطٍّبی اضؾبلی اظ ّط ًَع ضا زض زٍضُ ظهبًی اٍل ثیبى هیکٌاس.
رسٍل قوبضُ  ، 5ترهیم ٍ هیعاى ًیطٍّبی اضؾبلی ثِ ًقبط ثحطاًی ٍ پٌبّگبُّاب ضا ثاطای
زٍضُ زٍم تكطیح هیکٌس .رسٍل قوبضُ ً 6یع تؼساز ًیطٍّبی ًگْساضی قسُ ثطای پكاتیجبًی
ٍ یب اؾتفبزُ زض زٍضُّبی ثؼسی کِ زض پبیگبُ ثحطاًی ًگْساضی هیقَز ضا ًكابى هایزّاس.
رسٍل قوبضُ  7کِ زض ایي ؾٌبضیَ رعٍ هتغیطّبی تهوین اضبفِ قسُ ثِ هسل ضیبضی اؾات
هیعاى ًیطٍّبیی ضا ًكبى هی زّس کِ پؽ اظ هقبثلِ ثب حبزحِ عجیؼای ٍ ثطعاطف کاطزى آى،
هطزم ضا ثِ ؾوت پٌبّگبُ ّب ّسایت هی کٌٌس کِ زض ایي هؿیط هقساضی اظ تزْیعات ٍ ًیطٍّب
اظ ثیي هیضًٍس  .ایي تزْیعات ٍ ًیطٍّب ثب ًطخ کبّف فطضی  50زضنسی ثابقی هایهبًٌاس.
تَاثغ ّسف هخبل هَضز ًظط ًیع پؽ اظ حل ،راَاة ّابی  252 ،115276ؾابػت ٍ 25790
زالض ثطای تَاثغ ّسف ثِ تطتیت ،هیعاى تأحیط تأذیط زض قست ثحطاى ،ظهابى کال اؾاتقطاض ٍ
ّعیٌِّبی کل حول ٍ ًقل ٍ اؾتقطاض ثِ زؾت آهسُ اؾت .هخابل ػاسزی ؾاٌبضیَی زٍم زض
هست ظهبى  4زقیقِ ٍ  19حبًیِ زض ؾیؿتن ثب پطزاظًسُ کُط آی پ ٌذ قطکت ایٌتال حال قاسُ
اؾت .ثب افعایف تؼساز گطُّب زض هخبل ثطای ؾٌبضیَی زٍم ًیعً ،طم افعاض قبزض ثِ حل هؿائلِ
زض هست ظهبى هٌغقی ًجَزُ ٍ اظیي ضٍ هؿئلِ زاضای پیچیسگی اؾت ٍ ایي هؿئلِ ًیع زض ظهطُ
هؿبئل اِى پی ؾرت اؾت.
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جذٍل  .4هقذار ًیزٍی اهذادی تخصیص یبفتِ بِ ّز گزُ  jکِ اس گزُ  iبِ سوت آى گزُ در دٍرُ
سهبًی اٍل سٌبریَی دٍم حزکت کزدُ است.

جذٍل  .5هقذار ًیزٍی اهذادی تخصیص یبفتِ بِ ّز گزُ  jکِ اس گزُ  iبِ سوت آى گزُ در دٍرُ
سهبًی دٍم سٌبریَی دٍم حزکت کزدُ است.
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جذٍل ً .6یزٍّبی اهذادی ًگْذاری ضذُ در پبیگبُّبی بحزاًی در ّز دٍرُ سٌبریَی دٍم
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جذٍل  .7هقذار ًیزٍّبی ببقی هبًذُ پس اس حبدثِ طبیعی در پٌبّگبُ در ّز دٍرُ سهبًی سٌبریَی دٍم
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نتیجهگیری 

بحثو
زض ایي پػٍّف ثؼس اظ هغبلؼِ تحقیقبت پیكیي ٍ یبفتي قکبف تحقیقبتی ،هَضَع پاػٍّف
هكرم ٍ ثِ تحقیق حَل هحَض هَضَع پطزاذتِ قس .ؾپؽ زٍ حبلت اظ قطایظ هرتلف ثِ
ٍرَز آهسى ثحطاى یب ّوبى ثالیبی عجیؼی ثِ ػٌَاى زٍ ؾٌبضیَ هَضز ثطضؾی قاطاض گطفتاِ ٍ
ثطای آى زٍ ؾٌبضیَ ثب تَرِ ثِ ٍیػگی ّب ٍ قطایظ ٍقَع آى ،یک هسل ضیبضی ػسز ناحیح
ذغی ثط پبیِ هفبّین ظًزیطُ تأهیي ثِنَضت هزعا ؾبذتِ قس .زض ازاهِ زٍ هسل ضیبضی حل
قس ٍ هخبلّبیی ثطای احجبت زضؾتی ػولکطز هسلّب زض اضائِ قس ٍ ًتبیذ پؽ اظ حل هخبلّب
ثِ ًوبیف گصاقتِ قس.
ثب هكبّسُ ًتبیذ ثِزؾتآهسُ اظ حل هخبلّبی ّط زٍ ؾٌبضیَ  ،زضؾتی ػولکاطز هاسل زض
قطایظ هرتلف ثطضؾی قس .زض ّط زٍ هخبل رَاةّبی هٌغقای زض حبلات ثْیٌاِ ثاطای هاسل
حبنل قسُ اؾت .ثب تکیِ ثط ایي رَاةّبی ثِزؾتآهسُ ایي ًتیزاِ ثاِ زؾات هایآیاس کاِ
هسلّبی اضائِ قسُ ثطای اؾتفبزُ آظهبیكی زض ترهیم ًیطٍّبی اهسازی ثِ ثالیابی عجیؼای
هیتَاًس کبضثطز ػولی زاقتِ ٍ هَضز اؾتفبزُ زؾتگبُّبی شیضثظ قطاض ثگیطز.
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ثط اؾبؼ ًتبیذ پػٍّف حبضط هؿئَالى زض ؾبظهبى ّبی اهسازی ٍ هسیطیت ثحاطاى های-
تَاًٌس زض قطایظ ثحطاًی ثب ٍاضز کطزى اعالػبت اٍلیِ ثِ هسل پػٍّفًَ ،ػی الگاَی ترهایم
ثْیٌِ ًیطٍّبی اهسازی ٍ ثْتطیي هؿیط ثطای ضؾیسى ٍ ثطعطف کطزى ثحطاى ضا زضیبفت کٌٌاس .اظ
ؾَی زیگط هؿئَالى قبزض ذَاٌّس ثَز قجل اظ ثطٍظ ثحطاىٍ ،ضؼیت ضا پیفثیٌی کاطزُ ٍ ذاَز ضا
قجل اظ ثطٍظ ّط گًَِ حبزحِ آهبزُ ًگبُ زاضًس .ثب تَرِ ثِ پیفثیٌی قجال اظ حبزحاِ ،اگاط زض تؼاساز
ًیطٍّب ،تؼساز پبیگبُّب ،ظطفیت پبیگبُّب ،ؾطػت حطکت ًیطٍّبی اهسازی ٍ  ...کبؾتی یاب ًقهای
ٍرَز زاقت اظ قجل ذَز ضا تزْیع کطزُ تب ثطای حبزحِّبی ارتٌبة ًبپصیط پیف ضٍی آهبزُ ثبقٌس.
زض هَاقغ ثطٍظ ثحطاى هوکي اؾت ضاُ ثطذی اظ قْطّب ثِ زلیل ثبال ثَزى ػوق حبزحِ هؿاسٍز قاَز
کِ زض ایي نَضت ثطای ضؾیسى ثِ قْط ثحطاى ظزُ اثتسا ثبیس ثحطاىِ قْطّبی هَرَز ثاط ؾاط ضاُ ضا
ثطعطف کطزُ ٍ یکییکی قْطّب ضا عی کطزُ تب ثِ قْط هطثَعِ ثطؾین .ایي کبض ضا هیتَاى ّوبًٌاس
یک هؿئلِ هؿیطیبثی ٍؾبئل ًقلیِ ٍ ّوچٌیي هؿئلِ ظهبىثٌاسی حطکات ًیطٍّابی اهاسازی ثایي
قْطّب زض ًظط گطفت .ایي قطایظ هیتَاًس ثِ ػٌَاى یک پیكٌْبز تحقیاق ثاطای پػٍّكاگطاى زض
هغبلؼبت آتی ثبقس .ثب تَرِ ثِ پیچیسگی هسل ٍ ًبتَاًی زض حل زقیق هخبلّبیی ثاب اثؼابز ثاعضگ زض
ظهبى هؼقَل ،اضائِ ٍ حل هسل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی فطا اثتکبضی 1هیتَاًس پیكٌْبز زیگاطی ثاطای
تحقیقبت آتی ثبقس؛ ظیطا ایي الگَضیتنّب زض ظهبى ثؿیبض کوتطی ثِ رَاة یب هزوَػاِ راَاةّابیی
ًعزیک ثِ رَاة زقیق هیضؾٌس .ػسم ٍرَز آهبض زقیق زازُّابی اٍلیاِ پاطٍغُ ٍ ػاسم اضائاِ آى زض
نَضت ٍرَز اظ عطیق ؾبظهبىّبی هطثَعِ اظ هْوتطیي هحسٍزیتّبی پػٍّف حبضط ثَزًس.
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