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چکیده

طراحی شبکه اي براي استقرار مراکز امداد و نجات و عملیات توزیع کمک هاي امدادي یکی از مهمترین فعالیت هاي مرحله آمادگی 

در مدیریت بحران می باشد. مسائل پوشش تجهیزات و مکانیابی محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع پوشش به ترتیب می توانند 

براي تعیین مکان مراکز امداد و نجات و محل محورها جهت تسریع سرعت انتقال کمک هاي امدادي مورد استفاده قرار گیرند. در 

پیشنهادي به بهینه سازي همزمان مکان مراکز امداد و نجات و محورها ریاضی جدید به یک مدل مقاله با ترکیب دو مدل مذکور این 

بودن مکان حادثه، شدت حادثه و میزان نیاز مناطق آسیب دیده به کمک هاي  مشخص نوه بر آن، با توجه به عالشود.میپرداخته

نجات در شرایط عدم قطعیت و با رویکردي فازي ترکیبی تعیین امدادي، در این بررسی سعی شده میزان جریان بین مراکز امداد و

.گرددبیان میشود. در پایان، مثال هاي عددي جهت تایید عملکرد بهتر مدل پیشنهادي نسبت به روش سنتی 

:کلمات کلیدي

فازي، مکانیابی محور پوششی، مدیریت بحران، پوشش.مجموعه هاي نظریه 

A fuzzy approach for configuring a relief network pre-disaster
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ABSTRACT

Design of a logistic network for relief operation is one of important activities in preparedness stage of

disaster management.  Covering and hub covering location problems can be used to locate relief centers

and hubs in order to relief operation and reduce relief time and costs, respectively. In this study, an

integrated model of covering and hub covering location problems is considered to locate relief centers and

hubs simultaneously. Moreover, we propose a new approach of fuzzy sets theory to determine the value

of flow among relief centers under uncertain conditions. Finally, numerical examples confirm that the

proposed approach has proper performance for disaster management comparing to the traditional network

designs.
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مقدمه- 1

عملیات نجات یکی از مهمترین ارکان واکنش اضطراري است 

که الزم است در زمانی کوتاه بعد از وقوع سانحه آغاز شده و با 

سرعتی مناسب دنبال شود تا بتوان افراد بیشتري را یاري رساند. به 

همین دلیل الزم است امکانات الزم براي انجام این امور در مراکز 

د و امکان استفاده از آنها بالفاصله بعد از وقوع مشخصی تعبیه گردن

کشف و آگاهی از یک بحران، بحران را کاهش بحران میسر باشد.

نمی دهد و بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد. یکی از این اقدامات 

صحیح مکانیابی رفع بحران و یا حداقل کاهش آن،در جهت اساسی 

بحران را مدیریت ]McLoughlin]1. می باشدامداد مراکز 

) ترمیم و 4) پاسخ 3) آمادگی 2) کاهش 1متشکل از چهار فاز اصلی 

بازیابی معرفی کرد، که فاز اول مجموعه اي از اقدامات جهت کاهش 

یا حذف عوامل ایجاد بحران می باشد و فاز دوم مجموعه اي از 

فعالیت هایی جهت آمادگی براي مقابله با یک بحران و کاهش اثرات 

با توجه به است که باشد. فاز سوم شامل اقداماتی بل آن میمتقا

هاي شده در شرایط بحران و اضطرار بایستی انجام گیرد برنامه ریزي

سیستم براي ترمیمو در نهایت فاز چهارم که به برنامه هاي اجرایی 

پردازد.  میبعد از بحران 

مدل ارائه ،العه مورد توجه قرار گرفته استطآنچه در این م

ریاضی جهت ایجاد شبکه اي کارآمد براي مدیریت بحران می باشد. 

برخی از ویژگی هاي شبکه کارآمد پیشنهادي براساس ادبیات و با 

-توجه به مراحل آمادگی و پاسخ در مدیریت بحران به شرح زیر می

باشد:

هر منطقه اي حداقل توسط یک مرکز امداد و نجات تحت پوشش .1

باشد. (آمادگی)

وقوع حادثه، تجهیزات امدادي به مقدار الزم به همه مناطق زمان.2

آسیب دیده ارسال شود. (پاسخ)

همه مناطق از یک امنیت نسبی برخوردار باشند. به عبارت دیگر .3

تجهیزات در همه مراکز امداد وجود داشته باشند. (آمادگی)

زمان ارسال تجهیزات و یا افراد آسیب دیده از نواحی به مراکز و .4

صورت لزوم از مرکزي به مرکز دیگري به حداقل برسد. (پاسخ)در

هزینه هاي تاسیس و انتقال در شبکه به حداقل برسد. .5

گفته شده، استقرار مراکز امداد و نجات با توجه به ویژگی هاي 

در فاصله مناسبی از نواحی آسیپ پذیر الزم می باشد که وظیفه این 

- دیدگان در هنگام حادثه مینواحی امداد رسانی و کمک به آسیب 

باشد. از طرفی از آنجایی که هنگام وقوع حادثه در ناحیه تقاضاي 

بنابراین ارسال تجهیزات امدادي از ،تجهیزات امدادي افزایش می یابد

لذا؛بینی خواهد بودسایر مراکز به منطقه آسیب دیده قابل پیش

اي امدادي) جهت تعیین مراکز امداد با سطوح باالتر (مانند هلکوپتره

تسریع انتقال تجهیزات بین مراکز منطقی می باشد. با توجه به 

ماهیت مسئله پوشش و محور پوششی می توان تعیین مراکز امداد و 

نجات را به کمک مسئله پوشش و تعیین مراکز سطح باالتر را به 

کمک مسئله محور پوششی (نقاط تقاضا در این مسئله مراکز امداد و 

اشند) انجام داد. از آنجایی که تعیین مراکز سطوح باالتر نجات می ب

بنابراین در صورتی که از ؛به مکان مراکز امداد و نجات بستگی دارد

هاي بدست آمده روش سنتی جهت تعیین مراکز استفاده شود، مکان

بهینه نمی باشد که در این بررسی مدل جدیدي جهت تعیین 

گام هاي تعیین مراکز را در 1شکلهمزمان مراکز ارائه شده است. 

روش هاي سنتی و پیشنهادي نشان می دهد.

ن مکان محور ها و مراکز امداد و نجات با ییتعمراحل1شکل  

یو سنتيشنهادیپيکردهایرو

در ادامه این بررسی، از آنجایی که مکان و شدت حادثه از قبل 

افی براي تعیین میزان نقل و انتقاالت مشخص نمی باشد و اطالعات ک

بنابراین مدل سازي شبکه پیشنهادي ؛در هنگام حادثه وجود ندارد

نشان مطالعات حاصل از ادبیاتبرپایه عدم قطعیت انجام گرفته است. 

می دهد که در شرایطی که اطالعات کافی و یا دقیقی از گذشته 

ي عملکرد بهتري فازهاي مجموعهاستفاده از نظریه ،وجود ندارد

احتماالت خواهد داشت. بر همین اساس در این بررسی بهنسبت

دات بین مراکز وسعی شده است با استفاده از رویکرد فازي، میزان مرا

-و کاربرديمتغیرهاي زبانی روشی ساده تر که تعیین شود. از آنجایی 

خبرگان می باشد، در این بررسی از اینبراي دریافت اطالعات ازتر 

رویکرد جهت تعیین مقادیر فازي استفاده شده است. از طرفی از 

آنجایی که نگرش و روحیه افراد در نوع اطالعات تاثیر گذار می باشد، 



بنابراین جهت دستیابی به نتیجه بهتر، عالوه بر اطالعات بدست آمده 

از هر فرد، نوع نگرش و روحیه فرد مصاحبه شونده نیز در نظر گرفته 

بر همین اساس سه رویکرد متفاوت (ریسک پذیر، شده است. 

) به کمکی روش جدیدي در محاسبه مقادیر زیرگمعمولی، ریسک

پیشنهاد شده است.نهایی 

مروري بر مطالعات انجام گرفته در 2در ادامه این پژوهش در بخش 

ت بحران آورده شده است. در یحوزه مهندسی صنایع براي مدیر

و سپس روشی جهت حق فازي تشریبرخی از مفاهیم منط3بخش

ارائه 4طراحی یک شبکه امداد رسانی قبل از وقوع بحران، در بخش 

رویکرد فازي براي تعیین جریان در شبکه هاي 5می شود. در بخش 

امداد تشریح شده است و براي مشخص شدن عملکرد روش 

در نهایت .آورده شده است6پیشنهادي مثال هاي عددي در بخش 

به جمع بندي و پیشنهاداتی براي مطالعات آتی اختصاص بخش آخر

داده شده است.

مروري بر برخی از مطالعات انجام شده در حوزه مکانیابی و مدیریت بحران 1جدول 

سال
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*--2--*--*--*--2005]2[شو و همکاران 

---3*--*----*--2006]3[چن و همکاران 

*--4*----*--*--2007]4[شو 

**------*----*-2007]5[شیاه و چن 

**--------*-*---2008]6[یوکوسوري و یاشیمیتو 

---3*--*----*--2009]7[گونري و همکاران 

*--1---*--*-*---2009]8[ژنگ و همکاران 

--*----*------*2010]9[بشیري و مهرابی 

*--4*--*--**----2010]10[ادیور و مرت 

*--3---*--*--*--2011]11[اواستی و همکاران 

-----*--*-----*-2011]12[داوري و همکاران 

*--3*--*--*----2012]13[جو و همکاران 

**-------*----*-2012]14[نایت و همکاران 

*--2*-**------*2012]15[تقی پوریان و همکاران 

*--4*---*-----*-2013]16[نژاد و همکاران حسینی 

*--3*--*--*--*--2013]17[ژنگ و لینگ 

*--4*---**----*-2013]16[حسینی نژاد و همکاران 

**-------*-*----2013]18[ژنگ و جینگ 

*--4---**------*2014]19[کالنتري و همکاران 

--*4*---*------*2014]20[محمدي و همکاران 

---2-*--*------*2014]21[یانگ و همکاران 

*--3---*--**----2014]22[ژنگ و همکاران 

*--3--*--**---**مطالعه حاضر

: موارد دیگر4: واژه هاي زبانی ، 3نقه اي ، زذو:2: مثلثی ، 1•



مروري بر ادبیات -2

با توجه به ماهیت مطالعه حاضر، در ادامه سعی شده برخی از 

بخش مورد بررسی قرار گیرند. در بخش 4مطالعات انجام شده در 

سعی شده است مسائل با ،مسأله می باشداول که مربوط به نوع

طبقه تقسیم بندي شوند. 5توجه به حوزه بررسی در 

در بخش دوم مطالعات انجام شده در مسائل مکانیابی و مدیریت 

بحران براساس هدف مدل ارائه شده تقسیم بندي شده است. در 

قسمت اول که بیشتر مربوط به مسائل زنجیره تامین می باشد، هدف 

مدل ارائه شده تعیین مراکز امدادي جهت توزیع کمک هاي از 

امدادي هنگام وقوع حادثه می باشد. از طرفی در برخی مسائل که 

معموال مرتبط با مسئله پوشش می باشند هدف از مدل ریاضی خود 

را تعیین مراکزي جهت امداد و نجات و درمان آسیب دیدگان بیان 

اوده بین مراکز وجود نخواهد داشته اند که در این نوع مسائل مر

داشت و تنها فاصله تا آسیب دیدگان مهم می باشد. در ادامه در 

بخش سوم مطالعات مورد بررسی بر اساس نوع داده هایش تقسیم 

بندي شده اند.

در نهایت در آن دسته از مطالعاتی که در بخش هایی از بررسی 

بندي حران تقسیمبراساس ماهیت مسئله مدیریت ب،ما قرار داشته اند

دهد. نتایج حاصل از این بررسی ها را نشان می1شده اند. جدول

بررسی هاي انجام گرفته همانطور که نشان داده شده است بر اساس

هنوز مطالعه اي وجود ندارد که به هردو جنبه امداد و نجات (توزیع 

کمک هاي امدادي و درمان) پرداخته باشد. عالوه بر این مطالعاتی 

- دادهمی وجود دارند که در حوزه مدیریت بحران و مکانیابی، سیار کب

هاي فازي را مورد توجه قرار دهند.   

فازينظریه مجموعه هاي- 3

از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز کرد، همواره کلمات و 

و ...  را بر زبان جاري "کم"، "زیاد"، "بد"، "خوب"عباراتی نظیر 

رز مشخصی براي آن ها مشخص کرد. بر ساخت که نمی توان م

براي تعریف این ]23[همین اساس نظریه فازي اولین بار توسط زاده 

. الزم به ذکر می باشد گرچه مسائلی که توسط ابهامات مطرح شد

، پدیده هاي نامعلوم می باشند اما خود منطق فازي توصیف می شوند

محسوب براي برخورد با عدم قطعیت یک تئوري دقیق ،تئوري فازي

. در ادامه برخی از تعاریف و مفاهیم در منطق فازي ]24[شود می

توضیح داده شده است:

مجموعه فازي -1- 3

را در نظر بگیرید. در حالت کالسیک هر عضو Uمجموعه مرجع 

تعلق داده باشد Dاز مجموعه مرجع می تواند به یک مجموعه مانند 

xي هر عضو ) ، اما در منطق فاز1و0(منطق و یا نه U∈ با یک

xدرجه عضویت مشخصی (
µ می تواند به یک مجموعه فازي مانند (

D .تعلق داشته باشد

اعداد فازي-2- 3

یک عدد فازي به وسیله یک بازه از اعداد حقیقی که  هر کدام 

را دارا می باشند، نشان داده می شود. درجه عضویت مربوط به خود

در منطق فازي با توجه به نوع داده ها و اطالعات اعداد فازي مختلفی 

تعریف شده است. از آنجایی که در این بررسی اعداد فازي مثلثی به 

در ادامه این نوع از اعداد فازي تشریح شده ،کار گرفته شده است

است.

2a(کمترین مقدار ممکن)، 1aبه وسیله سه عدد حقیقی اعداد

(بیشترین مقدار ممکن) که به 3a(محتمل ترین مقدار ممکن) و 

صورت 
1 2 3( , , )A a a a= .نشان داده می شوند، تعریف می گردند

- ت زیر نمایش داده میتابع عضویت یک عدد فازي مثلثی به صور

شود:

)1(

1
1 2

2 1

3
2 3

3 2

( )
,

( )

( )
( ) ,

( )

0,

A

x a
a x a

a a

a x
x a x a

a a

otherwise

µ

− ≤ ≤ −
−= ≤ ≤ −





عملیات جبري جمع، تفریق، ضرب و تقسیم همانند مجموعه هاي 

کالسیک در اعداد فازي نیز وجود دارند با این تفاوت که عملیات 

جبري مختلفی را با توجه به نوع عدد فازي می توان تعریف نمود. دو 

ه در این تحقیق مورد استفاده قرار عمل جبري مهم جمع و ضرب ک

گرفته است براي اعداد فازي مثلثی به صورت زیر تعریف شده اند:

)2(
1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

( , , )

( , , )

A B a b a b a b

A B a b a b a b

⊕ = + + +

⊗ =

 

 

نوع دیگري از اعداد فازي متغیر هاي زبانی می باشند که مقادیر 

قابل قبول براي آن ها به جاي اعداد حقیقی، جمالت و واژه هاي 

. به طور مثال در صورتی که فاصله به عنوان یک انسانی می باشند

، "خیلی دور"متغیر زبانی در نظر گرفته شود، واژه هایی همچون 

می توانند به عنوان واژه هاي "خیلی نزدیک"و "، نزدیک"دور"

زبانی براي تفسیر این متغیر بکار روند. از آنجایی که متغیر هاي زبانی 

ریاضیات می باشد بنابراین یکی از جهت سادگی ارتباط بین واژه ها و

کاربردهاي متغیرهاي زبانی را می توان در جمع آوري اطالعات از 

طریق مصاحبه دانست. در واقع منطق فازي با دریافت اطالعات از 

طریق واژگان و تبدیل آن ها به اعداد فازي و انجام محاسبات، نتایج 

ه ذکر می باشد که این تري به واقعیت ایجاد خواهد کرد. الزم بنزدیک

نظریه در شرایطی مانند عدم وجود اطالعات کافی از گذشته و یا 

مبهم بودن داده ها کاربرد خواهد داشت. به طور مثال در صورتی که 

در مثال قبل امکان محاسبه فاصله با وسایل اندازه گیري وجود داشته 

اصله صحیح باشد، واضح است استفاده از واژه هاي زبانی براي تعیین ف

نمی باشد.  
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امداد رسانی قبل از بحران  اي براي مدل سازي شبکه - 4

-همانطور که در مقدمه گفته شد، روش سنتی براي ایجاد شبکه

اي با ویژگی هاي اشاره شده استفاده از روش سلسله مراتبی می باشد 

به طوري که ابتدا مسأله پوشش را جهت تعیین مکان مراکز امداد و 

رده و سپس با توجه به مسأله محور پوششی محل قرار نجات حل ک

گیري مراکز سطح باالتر جهت انتقال سریعتر و کم هزینه تر 

،شودتجهیزات تعیین می شود. اما آنچه در این روش به آن توجه نمی

تعیین همزمان مراکز امداد و مراکز سطح باالتر می باشد و با توجه به 

ه مدلی ئوت می باشند، بنابراین اراله مذکور متفائآنکه جنس دو مس

جهت بهینه سازي همزمان دو مدل (پوشش و محور پوشش) مطلوب 

می باشد. در این بررسی سعی شده است مدلی جهت تعیین همزمان 

مراکز امداد ارائه شود. بر همین اساس پارامترها، متغیر هاي تصمیم و 

فرمول بندي  ریاضی پیشنهادي به صورت زیر می باشد:

پارامترها:

n:مجموعه تمامی نواحی آسیب پذیر

k
F:هزینه ثابت تاسیس یک مرکز سطح باال در نقطه آسیب پذیرk

i
f:ونجات در نقطه آسیب پذیرهزینه ثابت تاسیس یک مرکز امدادk

ik
d :فاصله بین تو ناحیه,k i

iklj
c :هزینه انتقال تجهیزات از مرکز امداد و نجاتiبهj از طریق

l,مراکز سطح باالتر k .)به طور جزئی تر این هزینه از طریق رابطه

iklj ik kl jl
c c c cα= + αکه در این رابطهقابل محاسبه می باشد+

ضریب تخفیف و
ik

cهزینه انتقال از نقطهiبهjاشد)در شبکه می ب

1k
r :حداکثر فاصله اي که در صورتی که مرکز امداد و نجات در نقطهk

تاسیس شود می تواند نواحی آسیب پذیر را پوشش دهد. 

2k
rنجات و مرکز سطح باالتر : حداکثر فاصله اي که بین مراکز امداد و

یص آنها می تواند وجود داشته باشد.جهت تخصkتاسیس شده در نقطه

ij
a

را پوشش دهد. (iبتواند ناحیهjناحیهدر صورتی که1
1ij j

d r≤(

را پوشش دهد. (iنتواند ناحیهjدر صورتی که ناحیه0
1ij j

d r>(

متغیرهاي تصمیم

با توجه به ویژگی ها شبکه پیشنهاد شده، سه استراتژي تصمیم براي 

)تعیین مکان مراکز امداد و نجات )
i

y سطح باالترمراکز و( )
kk

x و

)(تخصیص مراکز امداد به مراکز سطح باالترتعیین وضعیت ,
ikljik

x x

مورد توجه قرار گرفته است.

iklj
x

به jبهiدر صورتی که ارسال تجهیزات از مرکز امداد و نجات1

l,باالترترتیب از طریق مراکز سطح  k.انجام گیرد

در غیر این صورت0

i
y

نجات انتخاب شود.وجهت تاسیس مرکز امدادiدر صورتی که محل1

در غیر این صورت0

ik
x

به مرکز سطح iنجاتز امداد ودر صورتی که مرک1

شود.تخصیص دادهkباالتر

در غیر این صورت0

فرمول بندي ریاضی:  

)3(
1 1 1 1 1 1

min
n n n n n n

iklj iklj k kk i i

i k l j k i

c x F x f y
= = = = = =

+ +∑∑∑∑ ∑ ∑

)4(
1 1

,
n n

iklj i j

k l

x y y i j
= =

= ∀∑∑

)5(
1

n

ik i

k

x y i
=

= ∀∑
)6(, , ,

iklj ik
x x i k l j≤ ∀

)7(, , ,
iklj jl

x x i k l j≤ ∀

)8(,
ik kk

x x i k≤ ∀

)9(
1

1
n

ti i

i

a y t n
=

≥ ∀ ∈∑
)10({ }0,1

i
y i n∈ ∀ ∈

)11({ }0,1 ,
ik

x i k∈ ∀
)12({ }0,1 , , ,

iklj
x i k l j∈ ∀

- زینه انتقال کمک)  تابع هدف مدل مذکور است و شامل ه3رابطه (

هاي امدادي بین مراکز امداد و هزینه تاسیس مراکز امداد و سطح 

) تضمین می کند درصورتی که دو 4باالتر می باشد. محدودیت (

به عنوان مرکز امداد انتخاب شوند، حداکثر دو مرکز jو iنقطه 

- سطح باالتر جهت انتقال کمک هاي امدادي مورد استفاده قرار می

) تضمین می کند هنگامی که یک ناحیه به 5دودیت (گیرد. مح

عنوان مرکز امداد انتخاب شود بایستی به یک مرکز سطح باالتر 

) تضمین می کند یک 6- 8تخصیص داده شود. محدودیت هاي (

مرکز زمانی می تواند به یک ناحیه تخصیص داده شود که آن ناحیه 

) 9محدودیت (به عنوان یک مرکز سطح باالتر انتخاب شده باشد. 

جهت پوشش نواحی می باشد و تضمین می کند که هر منطقه 

مرکز امداد پوشش داده می شود. محدودیت هاي کحداقل توسط ی

) ماهیت متغیرهاي تصمیم را تعیین می کند. 12-10(



خطی سازي مدل پیشنهادي  

- مدل ارائه شده غیر خطی می)4(با توجه به وجود محدودیت 

مه با استفاده از متغیر جدیدباشد، در ادا
ij

y و با استفاده از روش

محدودیت) جایگزین13-16محدودیت هاي (]25[ارائه شده توسط

رائه شده به یک مدل خطی تبدیل غیرخطی مذکور شده و مدل ا

شود.می

)13(
1 1

,
n n

iklj ij

k l

x y i j
= =

= ∀∑∑
)14(1 ,

i j ij
y i jy y+ ≤ + ∀

)15(2 ,
i j ij

y y y i j+ ≥ ∀

)16(0 ,
ij

y i j≥ ∀

i) تضمین می کند در صورتی که 14محدودیت (
y وj

yدو هر

ijیک شوند، 
y) تضمین می کند 15برابر یک شود و محدودیت (

jدر صورتی حداقل یکی از متغیرهاي 
y یاj

y ،صفر شوندij
y

آنجایی که مسأله مذکور شود. الزم به ذکر می باشد ازبرابر صفر می

ijم سازي بوده و ما به دنبال حداقل کردن مقادیر ماز نوع مینی
y

هستیم، می توان این متغیر را پیوسته و نامنفی در نظر گرفت.

فازيهاي مجموعهبه جریان بر مبناي نظریه محاس-5

با توجه به آنچه گفته شد، از آنجایی میزان جریان در شبکه هاي 

امداد رسانی بر مبناي محل وقوع حادثه و شدت آن تعیین می شود، 

بنابراین تعیین مقدار دقیق این جریان قبل از وقوع بحران میسر 

روشی جهت تعیین میزان نخواهد بود. بر همین اساس در این بررسی 

جریان بر مبناي منطق فازي ارائه شده است و از آنجایی که 

متغیرهاي زبانی روشی ساده تر براي جمع آوري اطالعات از افراد 

خبره می باشد، بنابراین سعی شده است در رویکرد پیشنهادي از 

متغیرهاي زبانی جهت تعیین مقدار جریان استفاده شود. در ادامه 

تعیین جریان به کمک رویکرد پیشنهادي تشریح شده است: مراحل 

مراحل تعیین میزان جریان بین دو ناحیه

هدف از اجراي این مرحله شناسایی عوامل موثر بر مرحله اول :

میزان جریان بین دو نقطه در هنگام حادثه می باشد. عالوه بر آن 

یان گردد که الزم است میزان تاثیر هر عامل به صورت متغیر زبانی ب

در این بررسی از سه حالت بسیار موثر، موثر، کم اثر استفاده شده 

اعداد فازي متناظر هر واژه ارائه شده است. 2است. در جدول 

تعیین میزان تاثیر و یا اهمیت هر یک از عوامل مرحله دوم :

شناسایی شده در مرحله اول، به صورت واژه هاي زبانی براي هر دو 

حالت در نظر گرفته 7که شامل 9د به کمک جدول ناحیه موجو

شده در این بررسی می باشد. 

واژه هاي زبانی مورد استفاده در تعیین میزان تاثیر عوامل2جدول 

عدد فازي متناظرواژه زبانی

)5/0، 1،1(بسیار موثر

)0، 5/0، 1(موثر

)5/0،0،0(کم اثر

براي تعیین مقدار هر عاملهاي زبانی به کار رفته ه واژ3جدول 

عدد فازي متناظرواژه زبانی

)1/0،0،0(خیلی کم1

)3/0،1/0،0(کم2

)5/0،3/0،1/0(کم-متوسط3

)7/0،5/0،3/0(متوسط4

)9/0،7/0،5/0(زیاد-متوسط5

)1،9/0،7/0(زیاد6

)1،1،9/0(خیلی زیاد7

فازي ترکیبی و نگرشی نوین در : استفاده از رویکردمرحله سوم 

تعیین مقدار اعداد فازي متناظر واژه هاي زبانی. در این بررسی ما از 

1دیدگاه به ترتیب: ریسک پذیر 1 3( , , )a a a  معمولی ،

1 2 3( , , )a a a1و ریسک گریز 3 3( , , )a a a جهت تعیین میزان

2ده ایم. (جریانات استفاده نمو 1,a a 3وa ،به ترتیب بیانگر کمترین

میانه و بیشترین مقدار عدد فازي مثلثی می باشد). در این بررسی 

]26[جهت در نظر گرفتن نوع نگرش افراد از روش  ارائه شده توسط 

استفاده شده است که در ذیل فرمول الزم جهت تلفیق اعداد فازي 

ه شده است:بدست آمده، آورد

)17(1 2 3

1 1 1 1
min{ , , }a a a a=

)18(
3

1
3

2 2

1

( )
k

k

a a
=

= ∏
)19(1 2 3

3 3 3 3
max{ , , }a a a a=

دریافت اطالعات مراحل اول تا سوم و تعیین مرحله چهارم:

مقدار جریان بین نواحی می باشد. از آنجایی که روش هاي متعددي 

وجود در این بررسی از روش براي انجام عملیات میان اعداد فازي

استفاده شده است.]27[ارائه شده توسط بونیسون 

)20(

1

k p

k k

ij ij

k

w r a
=

=

= ⊗∑  
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در رابطه فوق  
ij

w جریان بین دو ناحیه,i j ،k
r میزان تاثیر

kام و kعامل

ij
a مقدار عاملk ام براي دو ناحیه,i j .می باشد

)p.(تعداد عوامل شناسایی شده می باشد

پس انجام مراحل فوق، از آنجایی که هزینه محاسبه شده بر اساس 

ي بوده و الزم است جریان فازي می باشد، بنابراین این مقادیر نیز فاز

فازي براي حل مدل سازياز روش هاي ارائه شده در مدل

. در این بررسی، رویکرد شاخص مطلوبیت پیشنهادي استفاده نمود

در ادامه کهبراي بهینه سازي مدل مذکور به کار گرفته شده است

فرمول بندي مدل پیشنهادي با توجه به فازي بودن مقادیر هزینه 

:ارائه شده است

)21(
1 1 1 1 1 1

min

n n n n n n

iklj iklj k kk i i

i k l j k i

c x F x f y
= = = = = =

+ +∑∑∑∑ ∑ ∑

)22(max min{ , , }
iklj

i k ljµ ∀

)23(

1

1

1 2

2 1

3

2 3

2 3

3

0

0

iklj iklj

iklj iklj

iklj iklj iklj

iklj iklj

iklj

iklj iklj

iklj iklj iklj

iklj iklj

iklj iklj

c c

c c
c c c

c c

c c
c c c

c c

c c

µ

<

−
≤ ≤

−
=

−
≤ ≤

−

>











)4- 12محدودیت هاي (

در روابط فوق 
iklj

µبا توجه نوع باشد که میجه عضویت هزینهدر

انتخاب هزینه اعداد فازي (اعداد فازي مثلثی) به کار رفته، به دنبال

الزم به ذکر می باشد که در . هاي با درجات عضویت باالتر می باشیم

)23) و (21(روابط 
iklj

c که با توجه به عنوان متغیر به کار رفته است

براي خطی سازي ) تعیین می شود. در نهایت 22به تابع هدف (

)) 21عبارت اول رابطه ( )
iklj iklj

c x براي می توان از روش ارائه شده

در ادامه در استفاده نمود. ، 4خطی سازي مدل پیشنهادي بخش 

نشان داده شده است.روش پیشنهاديکلی مراحل 2شکل 

مثال هاي عددي- 6

به منظور نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادي، ابتدا مثال هایی 

پیشنهادي براي جهت مقایسه نتایج حاصل از روش سنتی و مدل 

تعیین مکان مراکز امداد نجات و محور ها ارائه شده است. در ادامه 

جهت بررسی رویکرد فازي در مدل پیشنهادي، یک مثال با اعداد 

شبیه سازي شده آورده شده است.

نشان دهنده شعاع پوشش می باشد که 1rدر این بررسی 

نواحی تا مرکز امداد و نجات تخصیص حداکثر زمان طی شده بین 

حداکثر فاصله زمانی است که 2rداده شده به آن را تعیین می کند

یک محور می توان مراکز امداد و نجات را پوشش دهد. همانطور که 

در مقدمه نیز گفته شده در روش سنتی ابتدا با توجه به شعاع پوشش 

1r و مسأله پوشش تجهیزات، تعداد و مکان مراکز امداد و نجات را

تعیین کرده است. در ادامه با به کارگیري مدل مکانیابی محور 

پوششی، تعداد و مکان محور ها را جهت پوشش مراکر امداد مشخص 

نتایج حاصل از تعیین مکان مراکز امداد و نجات 4می شوند.  جدول 

ناحیه را با توجه به شعاع هاي پوشش 16و14، 10در و محور ها را

مختلف در دو روش مذکور نشان می دهد.

مراحل کلی روش پیشنهادي بر اساس رویکرد فازي2شکل  

ويشنهادیپيهاروشدرتعداد مراکز امداد و سطح باالتر2جدول 

شعاع هاي پوششبا توجه به یسنت
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•f / تعداد مراکز امداد و نجات :H تعداد محورها :



در ادامه براي  بررسی رویکرد فازي، در یک مثال شبیه سازي شده 

نحوه محاسبه میزان جریان بین نواحی توضیح داده شده است. به 

آمده است 5ناحیه که فاصله بین نواحی در جدول 14همین منظور 

است، ا در نظر بگیرید. جهت تعیین میزان مراوده بین نواحی الزمر

اطالعات الزم مربوط به مرحله اول یعنی عوامل تاثیر گذار به همراه 

عوامل موثر فرضی به همراه 6میزان تاثیر شناسایی شوند. جدول 

میزان تاثیر آن ها را در این مثال نشان می دهد.

فاصله بین نواحی در مثال عددي3جدول 

عوامل موثر در مثال عددي6جدول 

عامل 
امنیت 

مسیر

میزان خسارت در 

صورت وقوع حادثه

ریسک نواحی 

اطراف

امکان وقوع 

حادثه

میزان 

تاثیر
موثرکم اثربسیار موثرموثر

، الزم است مقدار هریک از م ارائه شدهدر ادامه با توجه به مرحله دو

، با توجه به نظر کارشناسان تعیین عوامل براي نواحی مختلفاین 

برخی نواحی آورده شده است.بهاطالعات مربوط7جدول شود. در 

ناحیه در مثال عددي3مقدار عوامل شناسایی شده براي 7جدول 
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زیادمتوسطکم-متوسطخیلی زیادزیاد-متوسط-2

متوسطمتوسطزیاد-متوسطکم-متوسط-زیاد-متوسط6

خیلی زیادکمکم-کم-متوسطخیلی زیاد10

از سه نگرش ریسک گریز، مرحله سومهمانطور که گفته شد، در 

ده شده استفابراي تعیین جریان بین نواحی معمولی و ریسک پذیر 

شده است. بنابراین با در نظر گرفتن سه نگرش فوق و روش گفته 

جهت تلفیق اعداد بدست آمده، اعداد فازي متناظر هر واژه که در 

نشان داده شده است، بدست خواهد آمد.8جدول 

اعداد فازي متناظر بر مبناي رویکردي ترکیبی8جدول 
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2-)9/0 ،68/0 ،5/0()1 ،96/0 ،9/0()5/0 ،25/0 ،1/0()7/0 ،47/0 ،3/0()1 ،86/0 ،7/0(

6)9/0 ،68/0 ،5/0(-)5/0 ،25/0 ،1/0()9/0 ،68/0 ،5/0()7/0 ،47/0 ،3/0()7/0 ،47/0 ،3/0(

10)1 ،96/0 ،9/0()5/0 ،25/0 ،1/0(-)3/0 ،0 ،0()3/0 ،0 ،0()1 ،96/0 ،9/0(

بین) جریان 20رابطه (به کمکبایستی نهایت در مرحله چهارمدر 

به 2. در ذیل نحوه محاسبه جریان میان ناحیه تعیین شودنواحی 

آورده شده است:6ناحیه 

6به ناحیه 2مقدار جریان ناحیه  = ) 6به 2بین مسیر (امنیت  ⊗
(اهمیت عامل  امنیت مسیر)  ⊕ در صورت وقوع حادثه) 6(خسارت ناحیه 

⊗ (اهمیت عامل خسارت)  ⊕ )6(ریسک نواحی اطراف ناحیه ⊗
(اهمیت عامل ریسک نواحی)  ⊕ ) 2ناحیه در امکان وقوع حادثه( ⊗

)امکان وقوع حادثه(اهمیت عامل .

به عبارت دیگر:

)24(4

26 26

1

k
k k

k

w r a
=

=

= ⊗∑  

مقدار جریان 8) و نتایج بدست آمده از جدول 2با توجه به رابطه (

دو ناحیه برابر بین این
26

(0.25,1.25, 2.85)w =  و در ادامه

) برابر با 5ناحیه (جدول هزینه آن بر اساس فاصله بین این دو

26 26 26
(122.5, 615.5,1396.5)c d w= ⊗ = .بدست خواهد آمد

) محل مراکز تعیین می شود.  21- 23و در نهایت به کمک روابط (

نتیجه گیري- 7

رسانی قبل راحی شبکه امدادبراي طدر این تحقیق ابتدا مدلی

روشی ،رویکرد فازي ترکیبیبه کمکدر ادامه وارائه بحراناز وقوع 

به منظور تعیین میزان جریان نواحی قبل از وقوع بحران تشریح 

نشان داده شد، تعداد مراکز مورد 4گردید. همانطور که در جدول 

اع هاي نیاز در روش پیشنهادي به مراتب کمتر از روش سنتی در شع

یه سازي، بباشد. عالوه بر آن در یک مثال شپوشش مختلف می

مراحل رویکرد پیشنهادي با توجه به واژهاي زبانی به طور کامل 

تشریح شد. در پایان ارائه روش هاي حل بر اساس الگوریتم هاي 

ابتکاري یا فراابتکاري براي شبکه و مدل فازي ارائه شده به عنوان 

شود.د میمطالعات آتی پیشنها
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