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چکیده

 کاهش تلفات انسانی از طریق دسترسی به مناطق بحرانزده بهمنظور انتقال کمکهای امدادی،هدف از مرحلهی پاسخ بعد از بحران
 آوار ناشی از فاجعه موجب مسدود شدن راهها و مانع از دسترسی.و عملیات جستوجو و نجات مصدومان در سریعترین زمان ممکن است
 تصمیمگیری مبنی بر اینکه کدام راهها در راستای، برای کاهش اثرهای منفی فاجعه.گروههای امداد و نجات به مناطق بحرانزده میشود
 در این مقاله مدلی (الگویی) برای مسئلهی پا کسازی آوار با هدف.حملونقل کمکهای امدادی پا کسازی شوند بسیار حیاتی است
 الگوریتم دو مرحلهای، برای کاهش زمان حل مسئله.حداقل کردن زمان دسترسی به مناطق بحرانی نظیر بیمارستانها ارائه شده است
 تهران مورد2  همچنین کارایی و کاربردپذیری الگو و روش حل پیشنهادی در منطقهی.مبتنی بر الگوریتم شبیهسازی تبرید ارائه شده است
 نتایج این تحقیق بیانگر اهمیت در نظر گرفتن یک برنامهی جامع برای پا کسازی.بررسی و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
.آوار و در نظر گرفتن چند قرارگاه برای پا کسازی آوار در فاز پاسخ به بحران است
 شبیهسازی تبرید، مسئلهی مسیریابی حملونقل، لجستیک بشردوستانه، مسئلهی پا کسازی آوار، مدیریت بحران:واژههای کلیدی
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Providing an Optimization Model for Debris
Clearance Problem During Disaster Response
Phase
Shayan Tavakoli *1, Masoud Rabbani2, Ali Bozorgi-Amiri3

Abstract

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

T

he purpose of response phase after a disaster is to reduce mortality by accessing affected areas in order to
transport relief items and search and rescue activities as soon as possible. Debris caused by the disaster
blocks the roads and prevents emergency aid teams to access the disaster affected regions. Deciding which road
to clean in order to transport relief items is crucial to diminish the negative effect of a disaster on human health.
In this paper, we developed a mixed integer mathematical model to the debris clearance problem considering
multi-depot and multi-vehicle. The aim of our model is to minimize the maximum walk of the vehicles. For
decreasing the computational time, we developed a two-phase heuristic based on simulated annealing. Validity
and applicability of the proposed model and solution algorithm are tested and analysed in a region of Tehran,
Iran. The results from this experiment highlight the importance of multi-depot and considering a comprehensive plan for the debris removal problem in the response phase.
Keywords: Disaster management, Debris clearance problem, Humanitarian logistics, Vehicle routing problem,
Simulated annealing
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فاجعه یا بال ،رویــدادی است که موجب آسیبهای فیزیکی،
تخریب ساختمانها ،از دست دادن زندگی یا تغییر قابل توجهی
در محیط زیست طبیعی میشود .فاجعه میتواند ریشهای طبیعی
داشته و یا ناشی از فعالیتهای انسانی باشد .زلزله ،سیل ،طوفان،
بهمن ،آتشسوزی و انفجار برخی از بالیایی هستند که ضررهای
غیر قابل جبرانی به همراه دارند .در سالهای اخیر ،بالیای طبیعی و
بالیای ساخت بشر تأثیرات مخربی بر سالمت انسانها گذاشتهاند.
به طور نمونه میتوان به زلزلهی کاتماندو در نپال با بیش از 8000
کشته در سال  ،2015طوفان هایان با بیش از پنج هزار کشته در
فیلیپین در سال  ،2013زمینلرزهی ناشی از تسونامی در نیگاتای
ژاپن و نشت هستهای ناشی از آن در نیروگاه فوکوشیما در سال ،2011
و همچنین زمینلرزهی هائیتی در سال  2010اشاره کرد .روند رو به
رشد شهرنشینی و ترا کم جمعیت ،موجب افزایش آثار مخرب این
بالیا بر سالمت انسانها و اقتصاد جهانی شده است .نوع فاجعه،
حوزهی نفوذ و شدت آن عواملی هستند که میزان خسارت ناشی
از بحران را تحت تأثیر قرار میدهند .برای به حداقل رساندن آثار
منفی بالیا و از دست دادن زندگی ،مدیریت بحران نقشی کلیدی
ایفا میکند .مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی شامل کاهش
خسارتها ،آمادگی ،پاسخ و بازسازی اســت .کاهش خسارتها،
شامل اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فاجعه و یا کاهش تأثیر
آن است .بنابراین این مرحله در قبل و بعد از وقوع بحران ایفای
نقش میکند .هدف از فعالیتهای آمادگی ،کسب تواناییهای
الزم بــرای پاسخ و عملیات نجات به هنگام وقــوع فاجعه است.
پاسخ مرحلهای است که در آن منابع بهمنظور رسیدن به مناطق
تحت بحران ،نجات جان انسانها و پیشگیری از خسارتهای
اقتصادی و محیط زیستی احتمالی مورد استفاده قرار میگیرند.
برنامهریزی این مرحله به دلیل اینکه بالفاصله بعد از بحران نقش
ایفا میکند و منابع باید هرچه سریعتر به کمک مردم بحرانزده
بپردازند پیچیدهتر است .بازسازی ،شامل مجموعه اقدامات پس
از فاجعهای است که بهمنظور برگشت به شرایط عادی و تأمین
زندگی پایدار برای بحرانزدگان صورت میپذیرد [ .]1با وجود انواع
اقدامات پیشگیرانه ،بالیا ،بهویژه بالیای طبیعی ،اجتنابناپذیرند.
بنابراین برنامهریزی عملیات امدادرسانی قبل از وقوع بحران و
پیادهسازی آنها در فازهای اولیه بعد از وقوع بحران ،در کاهش
اثرهای فاجعه بسیار حائز اهمیت است .مطابق با نظر وسنهاو در
سال  ،]2[ 2006بخش عظیمی از عملیات امدادرسانی مرتبط با
لجستیک است؛ ازاینرو برای برقراری مجدد شرایط عادی زندگی
با حداقل تلفات جانی و مالی ،نیازمند رهبری و انجام عملیات
لجستیکی به صورت اثربخش هستیم .مطابق با نظر شو در سال
 ،]3[ 2007از چــالـشهــای اصلی لجستیک اضــطــراری ،کمبود
منابع الزم برای پایش (کنترل) وضعیت و امــداد به بحرانزدگان
یا عدم دسترسی و دستیابی به آنها در کوتاهترین زمان است .در
زمینلرزهی هائیتی در سال  ،2010فضای رمپ محدود فرودگاه و
کمبود سوخت ،مانع بسیاری از پروازهای بشردوستانه به این کشور
شده بود [ .]4خرابی در شبکهی ارتباطی و زیرساختی نظیر راهها،

ت لجستیکی را افــزایــش میدهد.
پیچیدگی و سختی در عملیا 
برای مثال در جریان زمینلرزهی هائیتی ،مسدود بودن بندرگاه،
انتقال کمکهای اولیه به این کشور از طریق کشتیهای بزرگ را
با معضل همراه کرد .زمانی که دولتها و سازمانها قادر به غلبه بر
این مشکالت نیستند ،تأثیر فاجعه برای مدت زمان طوالنی باقی
میماند .در زمینلرزهی هائیتی  %98آوار بعد از گذشت  6ماه از
وقوع فاجعه باقی مانده بود و رفت و آمد را در بیشتر مناطق پایتخت
با معضل همراه ساخته بود [.]5
آوار را میتوان به صورت هرگونه ضایعاتی که توسط فجایع
تولید میشوند تعریف کرد؛ آوار میتواند به صورت پوشش گیاهی
(درختان ،الــوار) ،ضایعات ساختمانی (بتن ،مصالح پشت بام)،
زبالههای شهری ،لوازم خانگی ،وسایل نقلیهی موتوری ،حیوانات
مرده یا مواد شیمیایی باشد [ .]6آوار با ضایعات معمولی از لحاظ
حجم و محتوا تفاوت دارد .در جریان طوفان کاترینا  50برابر میزان
سالیانهی ضایعات روزانـهی امریکا در چند ساعت آوار تولید شد.
نوع و محل حادثه ،ویژگیهای آوار تولید شده را تحت تأثیر قرار
میدهد .به طور مثال آوار تولید شده توسط یک زلزله در منطقهی
شهری بیشتر شامل باقیماندهی ساختمانهاست ،در حالی که آوار
یک طوفان بیشتر شامل درختها و بخشهایی از ساختمان نظیر
فنسها و سقف ساختمانهاست .قبل از آنکه فاجعه رخ بدهد،
مجموعهای از سناریوهای بالقوهی فاجعه بهمنظور پیشبینی
حجم و نحوهی پراکندگی آوار در نظر گرفته میشوند .برنامههای
تدارک تجهیزات و تخصیص نیروی کار بر اساس همین انتظارات
تهیه میشوند .مکان و ظرفیت تسهیالتی نظیر مناطق بازیافت آوار
و محلهای دفن آوار نیز در این مرحله تعیین میشود .در نخستین
روزهای پس از فاجعه (مرحلهی پاسخ) ،منابع اغلب بسیار محدود
و رساندن کمکهای اولیه به نیازمندان دارای اهمیتی حیاتی
اســت؛ ازایـ ـنرو هــدف اصلی برنامههای پــا کســازی در مرحلهی
پاسخ ،رفع انسداد معابر با انتقال آوار به کنارهی جادههاست ،به
نحوی که عملیات کاوش و نجات و همچنین انتقال کمکهای
ام ــدادی بــه نحو احـســن ص ــورت پــذیــرد .در مرحلهی بــازســازی،
فعالیتهای ج ـم ـعآوری آوار شــامــل حمل و نقل آوار از مناطق
فاجعهزده به سایتهای جمعآوری بهمنظور بازیافت یا دور ریخته
شدن است .در نهایت بازیافت یا دفع آوار شامل عملیات پردازش
(نظیر سوزاندن ،خرد کردن ،آسیاب کردن و  )...آوار در تسهیالت از
پیش تعیین شده است [ .]6پا کسازی آوار بعد از فاجعه ،یک اقدام
ضروری برای عادی کردن زندگی قربانیان به شمار میرود .آوار تأثیر
زیادی بر سالمت روحی و جسمی مردم دارد .در حالی که زبالههای
خطرناک ،زندگی قربانیان را بهطور مستقیم تهدید میکند؛ زندگی
در نزدیکی این آوار نیز از لحاظ روانی بر روی مردم تأثیر میگذارد.
این مسائل دغدغههای اصلی در پا کسازی یا بازیافت کامل آوار
در فاز پس از بحران هستند .با توجه به ماهیت مرحلهی پاسخ،
هدف و مشخصههای اقدامات مربوط به آوار متفاوت است .در این
فاز ،هدف اصلی ،دسترسی به مناطق بحرانزده بهمنظور رساندن
کمکهای امــدادی اســت .منظور از کمکهای امــدادی همهی
وسایل ضروری اورژانسی (فوری) از جمله غذا و دارو است .ازاینرو
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ت پا کسازی آوار در این فاز تنها زمانی انجام میشود که
عملیا 
نیازمند دسترسی به یک منطقه و رساندن کمکهای امدادی در
کوتاهترین زمان ممکن باشیم .از آنجایی که هدف مرحلهی پاسخ،
توزیع کمکهای امــدادی به قربانیان در کوتاهترین زمان ممکن
است؛ اقدامات پا کسازی آوار در این مرحله به دنبال پا کسازی
همهی راهها نیست؛ بهویژه اینکه بعد از یک زلزلهی شدید در یک
منطقهی آسیبپذیر ،پا کسازی همهی راهها ممکن است ماهها
به طول بینجامد .حال آنکه افراد مبتال به فاجعه برای رفع نیازهای
اولیهشان ،نیاز به غذا ،دارو ،درمان ،پناهگاه و غیره در کوتاهترین
زمان ممکن دارند .برای این منظور ،پا کسازی کامل آوار باید به
موعد دیرتری پس از وقوع بحران موکول شود .دسترسی به تمامی
مناطق بحرانزده در یک بازهی زمانی محدود پس از وقوع زلزله
ممکن نیست .بنابراین ما بر روی زیرمجموعهای از آنهــا تمرکز
میکنیم .این زیرمجموعه ،زیرمجموعهی بحرانی نامید ه میشود
و شامل مناطقی با تمرکز جمعیتی باال و در نتیجه نیاز اورژانسی
(اضطراری) باال نظیر بیمارستانها است .برای فعالسازی حمل
و نقل به این مناطق بحرانی ،باید تصمیم گرفته شود که کدام
راههــای مسدود پا کسازی شــود .ازای ـنرو بــرای دسترسی به یک
گرهی بحرانی ،ممکن است یک یال مسدود را انتخاب نماییم؛
ولی برای استفاده از این یال مسدود نیازمند پا کسازی آوار روی
آن با صرف تالش باشیم.
هدف این پژوهش ،انجام یک مطالعهی جامع در حوزهی
مدیریت آوار و ارائهی یک الگوی ریاضی مسیریابی برای پا کسازی
آوار در شرایط پاسخ به بحران بهمنظور دسترسی هرچه سریعتر به
مناطق بحرانی با در نظر گرفتن چند وسیلهی نقلیه و چند قرارگاه
اســت .مــدل ارائــه شــده با استفاده از نــرمافــزار  GAMSدر ابعاد
م ابتکاری
کوچک آزمایش شده و برای افزایش سرعت حل الگوریت 
شبیهسازی تبرید بــرای رسیدن به جــواب نزدیک به بهینه مورد
استفاده قرار میگیرد .بهطورکلی نوآوریهای این مقاله را نسبت به
پژوهشهای پیشین میتوان در موارد زیر دستهبندی کرد:
1. 1در نظر گرفتن چند قرارگاه و چند وسیلهی نقلیه در مسئلهی
پا کسازی آوار؛
2. 2در نظر گرفتن تابع هدف کمینهسازی بیشینهی مسیر؛
3. 3مدلسازی جدید مسئله به صورت تخصیص و مسیریابی توأم؛
4. 4ارائهی یک الگوریتم ابتکاری بر پایهی الگوریتم شبیهسازی
تبرید برای افزایش سرعت حل مسئله.
سایر بخشهای این مقاله به صورت زیر دستهبندی شدهاند:
در قسمت دوم ابــتــدا بــه مــرور پیشینهی مدیریت آوار و مسائل
مربوط به پا کسازی آوار و مقایسهی این مقاله با کارهای مشابه
میپردازیم .در بخش سوم مسئله بیان میشود و مدلتوسعه یافته
ارائه میشود .سپس در بخش چهارم به معرفی و شرح الگوریتم
ابتکاری بیان شــده پرداخته مـیشــود .در بخش پنجم عملکرد
مدل را از طریق یک مثال عددی بررسی میکنیم .در بخش ششم
به بررسی کاربردپذیری مدل با مطالعهی موردی در منطقهی 2
تهران میپردازیم و در انتها به جمعبندی و بیان پیشنهادهای آتی
پرداخته میشود.

پیشینهی پژوهش

در پیشینهی موضوع لجستیک بشردوستانه ،اگرچه مطالعات
فــراوانــی بر فعالیتهایی که در مرحلهی پاسخ به بحران نقش
بازی میکنند صورت پذیرفته ولی مطالعات بر حوزهی مسئلهی
پا کسازی آوار به ندرت مشاهده میشود .مطالعات صورت پذیرفته
بر پــا کســازی آوار بیشتر بر موضوع بــازســازی چرخهی مدیریت
بحران تمرکز دارنــد .فتر و راکس [ ،]7در سال  2012تفاوتهای
مدیریت آوار ناشی از فاجعه را با ضایعات روزانه بیان کردند و اشاره
کردند که دفع مواد زائد ناشی از بحران بخش عظیمی از هزینههای
ت پا کسازی
فاجعه را تشکیل میدهد .آنها بیان کردند که عملیا 
ً
آوار عمدتا به دو فاز تقسیم میشوند .فاز اول به دنبال پا کسازی
آوار بهمنظور تضمین دسترسی به مناطق بحرانزده است و فاز دوم
شامل تمام اقدامات مربوط به جمعآوری آوار ،تفکیک و بازیافت
آنهــاســت .آنهــا اشــاره کردند با یک تغییر در سیاستهای دفع
آوار توسط سازمان مدیریت شرایط اضطراری امریکا (،)FEMA
بازیافت آوار تشویق میشود و مــوازی با این سیاست ،یک مدل
مکانیابی را برای مشخص کردن تسهیالت موقت دفع و نگهداری
آوار با هدف بیشینه کردن بازیافت با کمترین هزینه توسعه دادند.
هو و شیو [ ،]8در سال  2013آثار روانی ناشی از آوار را مورد بررسی
قرار دادند .آنها اشاره کردند که مطالعات بر روی مدیریت ضایعات
بیشتر بــر روی سالمت جسمی تأ کید دارن ــد و اثــرهــای اجتماعی
و اقتصادی و روان ــی بــه نــدرت مــورد توجه قــرار گرفتهاند .آنهــا
همچنین اشاره کردند که پژوهشهای صورت گرفته بر مدیریت
آوار پس از فاجعه ،کمبودی را در مطالعات کمی حس میکند .آنها
یک مدل چندهدفه را که شامل سه هزینهی تدارکات ،هزینههای
ریسک و هزینههای روانــی بــود ،توسعه دادنــد .مدل پیشنهادی
آنها روی مطالعهی موردی زلزلهی ونچوان پیاده شد .پرامودیتا و
همکاران [ ،]9در سال  2014معضالت مهم اقدامات جمعآوری آوار
را خالصه کردند .آنها به مواردی نظیر داشتن سایتهای مناسب
دفع آوار ،تأمین تجهیزات الزم بهویژه وسایل نقلیه و هزینههای
حمل و نقل اشاره کردند .برای جمعآوری آوار بعد از فاجعه آنها
یک مدل توسعهیافتهی ظرفیتدار مکانیابی  -مسیریابی وسایل
نقلیه را توسعه دادند .چن و همکاران [ ،]10در سال  ،2011یک مدل
کالسیک مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کمکهای امدادی ،با
هدف بیشینه کردن رساندن اقالم امدادی و کمینهسازی تقاضای
بــرآورد نشده و با فرض راههــای ترمیم شده ،ارائه کردند .آنها از
الگوریتم ژنتیک بــرای حل این مسئله استفاده کردند .لیبراته و
همکاران [ ،]11در ســال  ،2014یک شبکهی توزیع کمکهای
امــدادی را با فرض اختالل در شبکه و در نظر گرفتن محدودیت
بودجه برای تعمیر یالهای تخریب شده توسعه دادند .بسیاری از
اهداف نظیر زمان تحویل ،تقاضای برآورده شده و قابلیت اطمینان
یالها در مطالعهی آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت .ازدمار و
همکاران [ ،]12در سال  2014یک مدل ریاضی را با در نظر گرفتن
ظرفیت هر بولدوزر ،زمان جابهجایی بولدوزر بین هر دو وظیفهی
محول شده و تعداد بولدوزرهای فعال توسعه دادند .هدف آنها
حدا کثر کردن شاخص دسترسی تجمعی شبکه بود .اکسو و ازدمار
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ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

[ ،]13در سال  2014یک مدل پویا را که در آن ترتیب پا کسازی
یالهای مسدود را طی سه شیفت در روز و با محدودیت بودجه
مشخص میکرد ،توسعه دادند .هدف آنها حدا کثر کردن دسترسی
تجمعی شبکه با در نظر گرفتن بازگشایی همهی مسیرهای هر
نقطه از شبکه در کمترین زمان ممکن بود .دوکه و همکاران [،]14
در ســال  2016بهمنظور جابهجایی اقــام ام ــدادی به روستاها و
شهرهای کوچک ،مسئلهی زمانبندی و مسیریابی وسیلهی نقلیه
در شبکه را تعریف کردند که مدل در مواقعی مجبور به پا کسازی
یالهای مسدود میشد .آنها این مسئله را با استفاده از الگوریتم
حل دقیق برنامهریزی پویا و همچنین یک الگوریتم ابتکاری
تکرارپذیر ،حل کردند و جــواب حاصل از دو الگوریتم را در سایز
کوچک و متوسط مقایسه کردند.
اگــرچــه پــا کســازی آوار بــه صــورت مشترک در اقــدامــات فاز
پاسخ یا بازسازی کوتاهمدت مطرح اســت ،ولی مطالعات زیادی
در این فاز صورت نپذیرفته است .به طور مثال هولگوین وراس و
همکاران [ ،]15به پا کسازی آوار ،در میان اقداماتی که در بازسازی
کوتاهمدت یا در مرحلهی انتقال بین فاز پاسخ و بازسازی بلندمدت
مطرح است ،اشاره کردند .ساهین [ ،]16در سال  ،2013مسئلهی
جــمـعآوری آوار در فــاز بحران را تعریف کــرد .در مطالعهی او سه
مدل ریاضی تحت این مفروضات که زمان پا کسازی و یالهای
مسدود مشخص هستند؛ توسعه داده شد .همهی مدلها به دنبال
دسترسی به گرههای نیازمند و گرههای بحرانی در سریعترین زمان
ممکن هستند .مدل اول زمان مالقات گرههای بحرانی را کمینه
میکند .مدل دوم به دنبال کمینهسازی مجموع مسافت پیموده
شده تحت یک بازهی زمانی مشخص بود .این محدودیت زمانی
با تنظیم یک حد باال برای زمانهای مالقات متناظر با تابع هدف
مدل اول است .برای کاهش زمان محاسبات ،یک مدل ریاضی
سوم با نام حداقل کردن میزان تالش معرفی و کاربردپذیری مدل بر
روی دو مجموعه داده امتحان شد .برای رسیدن سریع به جوابی
نزدیک جواب بهینه ،دو الگوریتم ابتکاری سازنده و بهبوددهنده
نیز در مطالعهی او بررسی شد [ .]16سلیک و همکاران [ ،]6در سال
 2015پا کسازی آوار تصادفی را تعریف کردند که در آن در هر مرحله
اطالعات محدودی از وضعیت راههای پیش رو در اختیار بود .تابع
هدف آنها به دنبال حدا کثر کردن مزایای ناشی از پوشش تقاضا
بود .آنها همچنین یک الگوریتم ابتکاری را برای به دست آوردن
جواب نزدیک به بهینه معرفی کردند .برکاتس و همکاران [ ،]17در
سال  ،2016مسئلهی پا کسازی آوار را با هدف کمینهسازی زمان
دسترسی به گرههای بحرانی ،با در نظر گرفتن وزن برای گرهها

و با یک ماشین مدلسازی کردند .همچنین آنها یک الگوریتم
ابتکاری را برای رسیدن به جواب بهینه در این حالت توسعه دادند.
در پژوهش برکتاس و همکاران ،مدلی ارائه شده است که به جای
در نظر گرفتن تنها یک قرارگاه و یک وسیله ،در حالت چند قرارگاه
و چند وسیله توسعه داده شده است که در ابتدا تخصیص نقاط
بحرانی به هرکدام از وسایل نقلیه صــورت میپذیرد و پس از آن
مسیریابی بهینه انجام میشود .از آنجایی که در مدل آنها تنها
یک وسیله و در نتیجه یک مسیر وجود داشــت ،تابع هدف مدل
آنهــا کمینهسازی مجموع تالش بــرای رسیدن به همهی نقاط
بحرانی بود اما در مدل ارائه شده در این پژوهش ،با توجه به تعدد
وسایل نقلیه ،هدف کمینهسازی بیشینه مسیر در راستای دستیابی
به نقاط بحرانی است .همچنین در مقایسه با الگوریتم حل ارائه
شده توسط برکتاس و همکاران ،در پژوهش حاضر ،یک الگوریتم
حل ابتکاری جدید و منطبق با شرایط مسئله پیشنهادشد .جدول 1
به مرور و مقایسهی مهمترین کارهای صورت پذیرفته در فاز پاسخ
به بحران و مقایسهی آن با پژوهش حاضر میپردازد.

تشریح مسئله و مدلسازی ریاضی
مطالعهی فجایع گذشته بیانگر این است که دسترسی سریع
به مناطق بحرانزده ،امری حیاتی در کاهش تلفات انسانی است.
بهمنزلهی راهکاری بــرای پاسخ به این مسئله ،در این پژوهش
یک مدل ریاضی با هدف کمینهسازی بیشینهی زمان پیمایش
وسایل ارائــه میشود .شبکهی حمل و نقل به صورت یک گراف
کامل غیرجهتدار (  G = )N , Aاست که در آن  Nمجموعه گرهها که
شامل  NCمجموعه گرههای غیر بحرانی و  Cمجموعه گرههای
بحرانی اســت .همچنین  Sنشاندهندهی مجموعه قرارگاهها
است که در واقع  S ∈ Cاست A .بیانگر مجموعه کمانهای شبکه
است .زمان پیمایش برای کمان  ،مقدار  tو  I ijزمانی مقدار صفر
را میگیرد که کمان  )i , j ( ∈ Aتوسط آوار مسدود باشد .هزینهی c ij
(در واحد زمان) هزینهی متناظر با پیمایش هر یال مسدود است
که در آن  . c ij = c jiتعداد  Kوسیله در قرارگاهها در زمان صفر استقرار
یافتهاند .پس از وقوع بحران ،هرکدام از این وسیلهها با توجه به
نقاط بحرانی تخصیص یافته به هرکدام شروع به پیمایش یالها
میکنند .زمان الزم برای پیمایش یال مسدود  )i , j ( ∈ Aبرای اولین
بار  t ij + c ijاست .همچنین فرض میشود که یک یال مسدود در
صــورت پــا کســازی ،باز باقی میماند و دوبــاره مسدود نمیشود.
تصویر  1مدل مفهومی مسئلهی پا کسازی آوار را بیان میکند.
ij

جدول  :1مهمترین کارهای صورت پذیرفته در فاز پاسخ به بحران

نویسنده

اهداف مدل

ویژگیهای مدل

روش حل

ساهین و همکاران []16

کمینهسازی زمان مالقات /مجموع مسافت طی
شده /مجموع تالش

متکی به گره /تک قرارگاه /تک وسیله

دقیق /ابتکاری

برکتاس و همکاران []17

کمینهسازی مجموع تالش

متکی به گره/تک قرارگاه /تک وسیله /در نظر
گرفتن وزن برای گره

دقیق /ابتکاری

سلیک و همکاران []6

بیشینهسازی رضایت از پوشش تقاضا

متکی به گره /پا کسازی آوار تصادفی

ابتکاری

مطالعهی حاضر

کمینهسازی بیشینه مسیر

متکی به گره /چندوسیله /چند قرارگاه

دقیق /ابتکاری

در این مدل گرههای بحرانی و یالهای همسایهشان برای
سهولت در مدلسازی ریاضی ،تکرار شدهاند .این تکرارشوندگی،
امــکــان بــازدیــد از یــک گ ــرهی بــحــرانــی را بـهمــنــزلـهی یــک گــرهی
غیربحرانی در عبور مجدد از آن گره فراهم میکند (گرههای بحرانی
پس از یک بار مالقات شدن به گرهی غیربحرانی تبدیل میشوند).
هر گرهی بحرانی  f ∈ Cیک ورژن تکرار شده  f ′را داراست و این
گرههای مصنوعی توسط مجموعه C ′بیان میشوند .یالهای
همسایه نیز تکرار میشوند و در قالب مجموعه A ′که به صورت

S

مجموعه شامل همهی قرارگاهها ،با اندیس s

V

مجموعه شامل همهی وسایل نقلیه ،با اندیس v

N′
NC ′

t ij

مجموعه شامل همهی گرههای اصلی و مصنوعی
مجموعه شامل همهی گرههای مصنوعی بحرانی و
گرههای اصلی غیربحرانی ،با اندیس ، j ′ ، i ، j

i′

زمان مورد نیاز برای پیمایش یال ( ) i , j

c ij
=
AA′′ AA 
){))ff ′′,, jj (,
∈(,) jj ,,ff ′′(( :: ff ′′
∈C
∈ C ′′,, jj
∈N
}N
= پارامتر باینری که در صورتی مقدار  0میگیرد که یال
I ij

∈{))ff ′′,,ll ′′(( :: ff ′′,,ll ′′
∈C
}C ′′,,kk ′′ ≠≠ ll ′′

}

هزینهی متناظر با پیمایش هر یال مسدود ( ) i , j

{

است تعریف میشود .تصویر  2مثالی از تکرارشوندگی گرهها و یالها
را در یک شبکهی کوچک نشان میدهد .گرههای  fو  jبحرانی
هستند ولی گــرهی  iغیر بحرانی اســت .مجموعه '  NCشامل
گرههای مصنوعی بحرانی و گرههای اصلی غیربحرانی میشود
 . NC ' = NC  C ′همچنین مجموعهی  N ′شــامــل همهی
گرههای اصلی و مصنوعی میشود  . N ′ = C  NC ′میتوانیم
نتیجه بگیریم که شبکهی جدید به صورت ( G ′ = )N ′, A ′است.

 ) i , j ( ∈ Aبا آوار مسدود باشد.

متغیرهای تصمیم
v

 y klvمتغیر باینری که در صورتی مقدار  1میگیرد که وسیلهی
گرهی بحرانی  l ∈ Cرا درست بعد از  k ∈ Cمالقات کند و
در غیر این صورت صفر است.
v

 x kمتغیر باینری که در صورتی مقدار  1میگیرد که وسیلهی
ij v
یال (  ) i , jرا در راستای دسترسی به گره  kپیمایش کند و
در غیر این صورت صفر است.

مجموعهها و پارامترها

B ij v

مجموعهها و پارامترهای زیر در توسعهی مدل مورد استفاده
قرار گرفتهاند:

cbij v

l ،k

C

مجموعه شامل همهی گرههای بحرانی ،با اندیس

NC

مجموعه شامل همه گرههای غیربحرانی ،با اندیس ،

j

i

متغیر باینری که در صورتی مقدار  1میگیرد که یال ) i , j ( ∈ A

توسط وسیلهی  vپاک شده باشد و در غیر این صورت صفر
است.

توضیحات
گره بحرانی
گره غیر بحرانی
گره مبدا
یال باز
یال مسدود

نماد
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تصویر  :1مدل مفهومی مسئلهی پا کسازی آوار
()i,j

()j,i

i

()j,i

(
)f,j

(
)f,j

(f

)i,

(
)j,f

)j,f
(

(

(f

)f,i

)i,

(

’j
j

j

i

f
’f

f

تصویر  :2مثالی از تکرارشوندگی گرههای بحرانی و یالهای همسایه

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

()i,j

)f,i

N

مجموعه شامل همهی گرهها ،با اندیس ، j

i

متغیر باینری که در صورتی مقدار  1میگیرد که یال
 ) i , j ( ∈ A′توسط وسیلهی  vپاک شده باشد و در غیر این
صورت صفر است.

 Rمدت زمانی که توسط وسیلهی  vبرای رسیدن به گرهی
kv
بحرانی  k ∈ C \ Sاز گرهی بحرانی قبلی سپری شده است
(بدون در نظر گرفتن زمان پا کسازی).
(  TT )vمجموع زمانی که وسیلهی  vدر راستای مالقات همهی
گرههای بحرانی اختصاص یافته به خودش سپری میکند.
 Pkvزمانی که گره  k ∈ Cتوسط وسیلهی  vمالقات میشود (بدون
در نظر گرفتن پا کسازی آوار).

رابطهی :18

cbijv c ij ≤ z ∀v ∈V

رابطهی :3

∑

TT )v ( +

i , j ∈N , i < j

y lkv = 1

{ ∀k ∈ C \ {S

رابطهی :4

∀s ∈ S

=0

رابطهی :5

∀s ∈ S

y slv = 1

∑ ∑

v ∈V l ∈C :l ≠ k

lsv

∑∑y

v ∈V l ∈C

∑ ∑

{ v ∈V l ∈C \{S

رابطهی :6

∀v ∈V ∀k ∈ C , k ≠ l

+ y k 0v

رابطهی :7

lkv

l ∈C

x l kjv = y klv

∀k , l ∈ C , k ≠ l , ∀v ∈V
= x k jhv
0
رابطهی :8

پاییز و زمستان

klv

y
=∑
∑y

∑

-

} h ∈NC ′ {k

l ∈C

∑

} j ∈NC ′ {l

ijv

k

∑x

i ∈N ′

∀k ∈ C , ∀j ∈ NC ′, ∀v ∈V
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ربطهی :9

} x l ilv = 1 ∀l ∈ C \ {S

∑ ∑

} j ∈NC ′ {l

رابطهی :10

Psv = 0 ∀s ∈ S , ∀v ∈V

رابطهی :11

Plv ≥ Pkv + R lv - )1 - y kl v ( µ

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

∀k , l ∈ C , k ≠ l , ∀v ∈V

رابطهی :12

TT )v ( ≥ Pkv

∀k ∈ C , ∀v ∈V

رابطهی :13
∀l ∈ C \ {S } , ∀v ∈V

رابطهی :14

x l ijv t ij

∑

i , j ∈N ′

= Rlv

( )x l ijv +x l jiv ( ≤ C )B ijv + I ij

∑

l ∈C \ s

∀i , j ∈ N ′, i < j , ∀v ∈V
رابطهی ∀i , j ∈ N ′, i < j , ∀v ∈V :15

B ijv ≤ 1 - I ij

B jiv + B ij ′v ≤ 2cbijv
∀i ∈ NC , j ∈ C : i > j , ∀v ∈V

در این بخش به توسعهی مدل با هدف کمینهسازی بیشینهی
زمان پیمایش گرههای بحرانی توسط وسایل نقلیه میپردازیم:
Min z

B ijv + B ij ′v ≤ 2cbijv
∀i ∈ NC , j ∈ C : i < j , ∀v ∈V

رابطهی :20

رابطهی :2

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

رابطهی :17

توسعهی مدل

s.t

10

∀i , j ∈ C , ∀v ∈V

رابطهی :19

رابطهی:1

شمـاره دهم

رابطهی :16

B ijv + B ij ′v + B i ′j ′v + B ji ′v ≤ 4cbijv

B ijv ≤ cbijv
∀i , j ∈ N : i < j , ∀v ∈V

∀i , j ∈ N ′, ∀k ∈ C , ∀v ∈V

(x k ij v ∈ )0,1

رابطهی :21

∀k , l ∈ C , ∀v ∈V

(y klv ∈ )0,1

رابطهی :22

∀i , j ∈ N ′, ∀v ∈V

(B ijv ∈ )0,1

رابطهی :23

∀i , j ∈ N , ∀v ∈V

(cbijv ∈ )0,1

رابطهی :24
∀k ∈ C , ∀v ∈V

TT )v ( ≥ 0, p kv , C kv ≥ 0

تابع هــدف  1و محدودیت  2به دنبال کمینهسازی بیشینه
زمان پیمایش مسیر توسط وسایل نقلیه هستند .محدودیت 4 ،3
و  5یک مسیر پایه را برای هر یک از وسایل نقلیه میسازد که از
قرارگاهها شروع به حرکت میکند و تضمین میکند که هر گرهی
س نیاز بحرانی
بحرانی یک گرهی پیشنیاز بحرانی و یک گرهی پ 
دارد و هیچگاه در طول مسیر به قرارگاهها باز نمیگردد .محدودیت
 6باالنس جریان را تضمین میکند ،بدین معنی که اگر یک وسیله
یــک گ ــرهی بـحــرانــی را مــاقــات ک ــرد؛ هــمــان وسیله بــایــد بــه یک
گرهی بحرانی دیگر برود (  y k 0vیک متغیر مجازی است که پس
نیاز آخرین گرهی بحرانی هر مسیر است) .محدودیت  7تضمین
میکند که ا گــر گــرهی بحرانی  lدرســت پس از گــرهی بحرانی k
مالقات شود ،پس کمان (  )k , jدر راستای رفتن از  kبه  lتوسط
ماشین  vپیمایش شده است که  jمیتواند یک گرهی غیربحرانی،
یک گرهی مصنوعی بحرانی و یا گرهی بحرانی  lباشد .محدودیت
 8بیان میکند که بــرای هر گــرهی میانی  jکه در حین رفتن به
گرهی بحرانی  kتوسط هر وسیله مالقات میشود؛ جریان ورودی و
ً
خروجی از  jباید برابر باشد .محدودیت  9تضمین میکند که دقیقا
یک یــال ورودی (  )i , lبه هر گــرهی بحرانی  lوجــود دارد که i
میتواند هر نوع گرهای باشد .محدودیت  10زمان شروع هر کدام از
مسیرها را صفر در نظر میگیرد .محدودیت  11و  12زیرتورهای بین
گرههای بحرانی را حذف میکند و زمان هر مسیر را به جز زمان الزم
برای پا کسازی آوار محاسبه میکند.
محدودیت  13تضمین میکند که ا گــر یک یــال در راستای
دسترسی به گرهی بحرانی  lپیموده شود تنها زمان حرکت آن به
مقدار  C lافــزوده میشود .محدودیت  14تضمین میکند که یک
یال زمانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که پاک باشد یا مورد

پا کسازی قرار گرفته باشد .محدودیت  15بیانکنندهی این است
که تنها یالهای مسدود شده با آوار میتوانند پا کسازی شوند.
محدودیتهای  16تا  19بیان میکنند که آوار روی یــال زمانی
حذف میشوند که یال اصلی یا یکی از یالهای وابستهی مجازی
آن پا کسازی شده باشد .محدودیت  20تا  24حالت هرکدام از
متغیرهای تصمیم را بیان میکند.

الگوریتم حل ابتکاری

ساختن جواب اولیه

نمایش ج ــواب از  N cنقطهی بحرانی نــشــان داده شــده با
}  {1, 2,..., N cو  N dummyمــقــدار صفر تشکیل شــده اس ــت .تعداد

مکانیزمجستجویهمسایه

ســه مکانیزم جستجوی همسایه در الگوریتم شبیهسازی
تبرید پیشنهادی ارائه شده است .1 :تعویض ()Swap؛  .2افزودن
()Insertion؛  .3حرکت  . 2-optاحتمال انتخاب هرکدام از این
مکانیزمهای همسایگی یکسان است و هرکدام از جوابهای جدید
مسئله تنها توسط یکی از این مکانیزمها تولید میشود .عملگر
 Swapمکانهای iام و  jام جواب را به صورت تصادفی انتخاب و
جای آن دو را با هم تعویض میکند .عملگر  Insertionمکانهای
iام و  jام جواب را به صورت تصادفی انتخاب و سپس عدد نوشته
شده در موقعیت  jام را در جلوی عدد نوشته شده در موقعیت iام
قرار میدهد .عملگر  2-optمکانهای iام و  jام جواب را به صورت
تصادفی انتخاب و ترتیب اعداد بین این دو موقعیت را معکوس
میکند.
الگوریتمشبیهسازیتبرید

الگوریتم شبیهسازی تبرید پیشنهادی به شش پارامتر نیاز
دارد T 0 ، T n ، N ni ، I it ، K :و  . αدر ایـنــجــا  T 0نــشــاندهـنــدهی
دمــای اولیه T n ،بیانگر دمــای نهایی N ni ،بیانگر بیشینه تعداد
کاهش دمای پیوسته بدون بهبود در جواب و  I itبیانگر تعداد کل
تکرارهایی است که مکانیزم جستجوی همسایگی در یک دمای
مشخص تکرار میکند K .ثابت بولتزمان است که در محاسبهی
احتمال پذیرش یا رد جواب مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین
 αضــریــب فــرایــنــد ســرد ک ــردن اســت  . 0 < α < 1در ش ــروع فرایند
الگوریتم شبیهسازی تبرید ،بهترین جــواب  X bو جــواب فعلی
 Xهمان جــواب اولیه در نظر گرفته میشوند .همچنین دمای
فعلی  Tنیز همان دمای اولیه  T 0در نظر گرفته میشود .بهترین
مقدار جواب  B bرا (  ob )Xمینامیم .در هر تکرار در یک دمای
مشخص ،شبیهسازی تبرید یک جواب همسایهی  Yرا با توجه به
مکانیزمهای جستجوی همسایگی تولید میکند .فرض کنیم که
∆ اختالف مقدار تابع هدف جواب فعلی و جواب جدید همسایه
=در صورتی که  ، ∆ ≥ 0جواب جدید
باشد ( . ∆ ob )Y ( - ob )X

تصویر  :3بیان ساده از جواب اولیه
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دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

زم ــان حــل مــدل ریــاضــی ارائ ــه شــده تحت تأثیر تــعــداد نقاط
بحرانی و غیربحرانی ،محل آنها و شدت فاجعه است .رسیدن به
نقطهی بهینه در ابعاد مسئلهی بزرگ در روشهای دقیق ممکن
است ساعتهای زیادی طول بکشد .از آنجایی که هدف مسائل
لجستیک امدادی در فاز پاسخ پیدا کردن جواب بهینه در سریعترین
زمان ممکن است؛ لذا نیازمند الگوریتمی برای پیدا کردن جواب
بهینه یا نزدیک به بهینه در سریعترین زمان ممکن هستیم .بدین
منظور ،یک روش ابتکاری با هدف کمینهسازی بیشینهی زمان
پیمایش گرههای بحرانی توسط وسایل نقلیه ارائــه شده است.
این الگوریتم شامل دو فاز است .1 :الگوریتم شبیهسازی تبرید؛ .2
الگوریتم بهبوددهنده .بدینگونه که الگوریتم شبیهسازی تبرید
بهترین جواب حاصل را تنها با در نظر گرفتن گرههای بحرانی به
دست میآورد .برای کاهش اختالف بهینگی ،جواب به دست آمده
از الگوریتم شبیهسازی تبرید را توسط الگوریتم بهبوددهنده بهبود
میدهیم .در دو بخش بعدی این دو الگوریتم با جزئیات بیشتر
شرح داده میشوند.
الگوریتمشبیهسازیتبرید
الگوریتم شبیهسازی تبرید یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر
جست و جــوی منطقهای اســت که اولین بــار توسط متروپولیس
و همکاران [ ]18در سال  1953معرفی شد و توسط کرکپاتریک و
همکاران [ ]19به شهرت رسید .الگوریتم شبیهسازی تبرید قابلیت
نیفتادن در دام نقاط بهینهی محلی را از طریق پذیرش جوابهای
بــد (بــا احتمال خیلی کــم) در طــول تکرارها داراس ــت .الگوریتم
شبیهسازی تبرید بر روی بسیاری از مسائل بهینهسازی پیچیده با
موفقیت پیادهسازی شده است .ازاینرو در این تحقیق از الگوریتم
شبیهسازی تبرید بــرای حل مــدل پیشنهادی استفاده میشود.
الگوریتم شبیهسازی تبرید ارائه شده از دو فاز تشکیل شده است:
 .1ساختن یک جــواب اولیه؛  .2بهبود جــواب اولیه توسط روش
شبیهسازی تبرید و نیز مکانیزمهای جستجوی همسایگی ،که در
ادامه به تفصیل در مورد آنها صحبت میکنیم.

 N dummyدر اینجا تعداد قرارگاهها منهای یک است .جواب اولیه
در واقع یک دنبالهی تصادفی متشکل از  N cنقطهی بحرانی و
 N dummyمقدار صفر اســت .هر قرارگاه به نقاط بحرانی بین خود و
قــرارگــاه بعدی خدمترسانی میکند .مقدار  N dummyبــرای خاتمه
دادن به یک مسیر و شــروع یک مسیر جدید مــورد استفاده قرار
میگیرد .فرض میشود که دنبالهی اعــداد قبل از اولین صفر در
جواب تصادفی ایجاد شده ،مسیر آغاز شده از قرارگاه اول ،دنبالهی
اعداد بین اولین صفر و دومین صفر ،مسیر آغاز شده از قرارگاه دوم
و در نتیجه دنبالهی اعــداد بین  nامین صفر و  n + 1امین صفر،
مسیر آغاز شده از قرارگاه  n + 1ام است .تصویر  3یک مثال ساده از
این بیان جواب را نشان میدهد.

جدول  :2نتایج محاسباتی مربوط به تصویر 6
ویژگیهای مسئله
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مقادیر بهینه (دقیقه)

زمان پردازش (ثانیه)

تعداد یالهای پاک
شده

CPLEX

SA

CPLEX

SA

مسیرهای بهینه

c ij = t ij

14.00

14.00

0.03

3.06

A → B →C → D → E
I → H → F →G

3

c ij = 2 * t ij

18.00

18.00

0.07

5.12

A →C → D → E
I → H → F →G

2

c ij = 3* t ij

21.00

21.00

0.04

7.32

I →G → F → D → E
A →C

0

با احتمال (  exp)-∆ / KTپذیرفته میشود .در غیر این صورت در
صورتی که  ∆ < 0باشد ،جواب همسایهی جدید پذیرفته میشود و
جایگزین جواب فعلی میشود .پس از  I itتکرار دمای جدید تا دمای
 αTکم میشود .شرایط خاتمهی الگوریتم به شرح زیر هستند:
 .1بهترین جواب پس از  N niکاهش دمای پیوسته بهبود نیابد.
 .2دما کمتر یا مساوی دمــای نهایی  T nشــود .تصویر  4شبه کد
الگوریتم شبیهسازی تبرید پیشنهادی را بیان میکند.
الگوریتمبهبوددهنده
ب ــرای افــزایــش کیفیت ج ــواب بــه دس ــت آم ــده از الگوریتم
شبیهسازی تبرید در ایــن قسمت ،یک الگوریتم بهبوددهنده را
توسعه میدهیم .الگوریتم بهبوددهندهی پیشنهادی یک مسیر
شدنی با بیشترین مقدار هزینه را در نظر میگیرد ،یک جفت از
گرههای بحرانی را انتخاب کرده و گرهی غیربحرانی را در بین آنها
قرار میدهد .سپس هزینهی مسیر جدید را محاسبه میکند و آن
را با بهترین هزینهی به دست آمده از الگوریتم شبیهسازی تبرید
مقایسه میکند .اگر هزینهی مسیر جدید کمتر از هزینهی قبلی بود
سپس مسیر جدید را جایگزین مسیر قبلی میکند .این الگوریتم تا
جایی که قادر به پیدا کردن مسیر بهتری نباشد ادامه مییابد .در
مسئلهی ما ،تمامی حالتهای اضافه شدن گرههای غیر بحرانی
محاسبه شدهاند .شبه کد الگوریتم بهبوددهنده در تصویر  5نشان
دادهشده است.

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

تصویر  :4شبه کد مربوط به الگوریتم شبیهسازی تبرید

مثال عددی

برای نشان دادن نحوهی عملکرد مدل و روش حل پیشنهادی
و اطمینان از صحت آن ،در ایــن بخش یک مثال عــددی ارائــه
میگردد و سپس در بخش بعد کاربرد مدل در یک مسئلهی واقعی
نشان داده خواهد شد .الگوریتم پیشنهادی حل بر روی نرمافزار
 Matlab 2014بر روی یک کامپیوتر با مشخصات Intel Core i7
 ,1.8 GHzو  4GB RAMتحت ویندوز هشت پیادهسازی شده
است .همچنین این مسئله با حلکنندهی  CPLEXدر نرمافزار
 GAMSحل شده است.
شبکهی حمل و نقل در تصویر  6را در نظر بگیرید که در آن
گرههای  Aو  Iقرارگاههای اولیه ،گرههای  C، E، Fو  Gگرههای
بحرانی و گرههای  B، Dو  Hگرههای غیر بحرانی باشند .زمان
متناظر با پیمایش هر یال بدون در نظر گرفتن زمان پا کسازی،
در کــنــار هــر یــال مشخص شــده اس ــت .یــالهــای مشخص شده
بــا خطچین ،مـســدود بــا آوار هستند کــه زم ــان فــرضــی الزم بــرای
پا کسازی آنها در جدول  2بیان شده است.
با توجه به جدول  2مشاهده میشود که جواب به دست آمده
با حلکنندهی  CPLEXبا جواب به دست آمده توسط الگوریتم
حل ابتکاری پیشنهادی ،برابر است .با توجه به ساختار شبکهی
حمل و نقل مفروض ،در هر مرحله با افزایش در زمان پا کسازی
یالهای مسدود ،زمان بهینهی مسئله ،مسیرهای بهینه و تعداد
یالهای پا کسازی شده دستخوش تغییر میشوند .در این مسئله
با افزایش زمان پا کسازی یالهای مسدود ،زمان بهینهی مسئله
افزایش و تعداد یالهای پا کسازی شده کاهش یافت.

تصویر  :5شبه کد مربوط به الگوریتم بهبوددهنده

مطالعهی موردی و نتایج محاسباتی

تصویر  :6شبکهی حمل و نقل مفروض

برای نشان دادن کاربردپذیری مدل و نیز مقایسهی دو روش
حل دقیق و ابتکاری ارائــه شــده ،ایــن مــدل در منطقهی  2شهر
تهران مورد مطالعه قرار گرفته است .منطقهی  2تهران در شمال
غربی تهران واقع شده و یکی از مناطق مستعد زلزله است .شبکهی
مورد مطالعه شامل  24گره شامل  4قرارگاه و  11نقطهی بحرانی
اســت .در ایــن مطالعه بیمارستانها و مرا کز درمانی ایــن منطقه
بهمنزلهی نقاط بحرانی تعریف میشوند .نام بیمارستانها و مرا کز
درمانی عبارتند از .1 :درمانگاه فرحزاد؛  .2درمانگاه مخابرات؛ .3
درمانگاه ســاج؛  .4بیمارستان مــدرس؛  .5بیمارستان پارسیان؛
 .6درمانگاه ماهان؛  .7بیمارستان عرفان؛  .8بیمارستان آتیه
یک؛  .9بیمارستان بهمن؛  .10بیمارستان آتیه دو؛  .11بیمارستان
اللــه .همچنین گــرههــای غیربحرانی در ایــن شبکه ،میدانها و
چهارراههای اصلی منطقهی  2تعریف شدهاند .همچنین فرض
بر این است که به هر کدام از قرارگاهها یک وسیلهی مخصوص
پا کسازی آوار به صورت پیشفرض اختصاص یافته است .تصویر
 7محل قرارگیری هرکدام از گرههای قرارگاه ،گرههای بحرانی و
گرههای غیر بحرانی را نشان میدهد .زمــان جابهجایی در این
مطالعه با استفاده از فاصلهی مستقیم بین گرهها و فرض اینکه
سرعت وسیلهی نقلیه  V = 20km / hاست محاسبه شده است.
فرض دیگر این است که شبکه کامل است و امکان جابهجایی بین
هر دو گره وجود دارد .چهار درجه از شدت زمینلرزه ( )ESدر نظر
گرفته شده که چهار شدیدترین آن است .متناظر با این درجههای
شدت زلزله ،نسبت مسدود بودن یالها ( )BARتعیین میشوند که
در جدول  3بیان شدهاند.

یال بستگی به شدت زمینلرزه و زمان الزم برای پیمایش آن یال
دارد .زمان پا کسازی  c ijمطابق با رابطهی  25محاسبه میشوند:
c ij = ES * t ij
رابطهی :25
بــرای هر درجــه شدت زلزله ( 4 ،)ESمثال متناسب با مقدار
 BARمــربــوط تولید شــده اســت .ایــن مثالها تـعــداد بــرابــری یال
مسدود را دارا هستند ،ولی محل این یالها متفاوت است .برای
پارامترهای مربوط به الگوریتم شبیهسازی تبرید مقادیر مختلفی
تست شد و بهترین آنهــا به صــورت دمــای اولیه ، T 0 = 0دمای
نهایی I itr = 1000 ، N ni = 100 ، T f = 0.01و  α = 0.99تعیین
شدند .در جدول  ،4ویژگیهای مربوط به هر مثال ،مقادیر بهینه
و زمان پردازش برای هر مثال محاسبه میشود .همچنین شکاف
بهینگی بین روش دقیق و ابتکاری محاسبه شدند.
از جــدول  4نکات زیــادی قابل استخراج اســت .اول اینکه با
افزایش شدت زلزله ( )ESو همچنین  BARجواب بهینه به صورت
آرام شروع به افزایش میکند .این امر به دلیل افزایش مقدار BAR
و نیاز به تالش بیشتر برای پا کسازی آوار و یا انتخاب یالهای
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شدت زلزله

نسبت مسدود بودن
یالها

نسبت مسدود بودن در
منطقهی  2تهران

1

%20-0

0.2

2
3
4

% 50-20
%80-50
%100-80

0.4
0.6
0.8

مطابق بــا  ،BARیــالهــای مــســدود بــه ص ــورت تصادفی در
ماتریس  Iمقدار صفر میگیرند .زمان الزم برای پا کسازی آوار در هر

تصویر  :7محل قرارگیری نقاط بحرانی ،غیربحرانی و قرارگاهها در
منطقهی  2تهران

ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

جدول  :3ارتباط بین شدت زمینلرزه و نسبت مسدود بودن یالها

جدول  :4نتایج محاسباتی و تجزیه و تحلیل مدل
زمان پردازش (ثانیه)

مقادیر بهینه (دقیقه)

تعداد یالهای پا ک
شده

)Gap1(%

0

-24.94

210.161

0

-31.10

216.738

12600

0

-22.48

210.272

12600

11.281

0

-27.96

208.250

12600

12.937

17.959

0

-0.01

221.585

12600

14.596

14.876

Ins 5

0

-21.62

221.888

12600

11.793

15.046

Ins 6

1

-25.89

219.948

12600

12.803

17.278

Ins 7

0

-13.11

220.868

12600

14.460

16.643

Ins 8

1

-21.69

222.373

12600

14.262

18.213

Ins 9

0

-24.46

219.627

12600

14.599

19.327

Ins
10

1

-8.05

220.765

12600

14.681

15.967

Ins11

2

-13.78

267.785

12600

13.824

16.034

Ins12

3

-17.99

264.582

12600

18.364

22.395

Ins13

1

-17.47

267.017

12600

16.877

20.451

Ins14

4

-12.87

274.103

12600

21.436

24.603

Ins15

2

-21.83

262.720

12600

16.753

21.432

Ins16

SA heuristic

Cplex

SA heuristic

Cplex

مثالها

12600

11.641

15.509

Ins1

11.713

17.002

Ins 2

14.554

Ins 3
Ins 4

ویژگیهای
مثال

ES=1
BAR=0.2

ES=2
BAR=0.4

ES=3
BAR=0.6

ES=4
BAR=0.8

1Gap=(SA-Cplex)/Cplex
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ارائهی یک الگوی بهینهسازی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران

بازی که نیازمند زمان بیشتری برای پیمایش هستند؛ امری طبیعی
است .همچنین با توجه به نتایج ،در برخی موارد نیاز به پا کسازی
معابر داریــم .در اینجا فرض بر این بود که شبکه کامل است؛ لذا
مدل در بسیاری از موارد ترجیح به انتخاب یالهای باز میدهد.
ً
اما ا گر شبکه به صورت درخت یا یک گراف ناقص بود؛ قطعا تعداد
بیشتری از یالها بهمنظور پا کسازی انتخاب میشدند .از آنجایی
که زمــان پــردازش روش دقیق حل بسیار زیــاد اســت ،در جــدول 4
تنها مقدار بهینهی به دست آمده توسط مدل بعد از  12,600ثانیه
ارائه شده است .بر خالف روش دقیق ،الگوریتم تقریبی ارائه شده
در زمان بسیار کوتاهی در قیاس با روش دقیق جواب نزدیک به
بهینه را به دســت مـ ـیآورد .شکاف بین روش  CPLEXو روش
تقریبی بیانگر کارایی و کاربردپذیری مدل ارائه شده و روش حل
در تصمیمگیریهای سریع بهویژه در فاز پاسخ بعد از بحران است.
تصویر  8بیانگر مقایسه بین مسیرهای بهینه در مثالهای اول
تا چهارم اســت .همانطور که در تصویر  8مشخص اســت ،مکان
یالهای مسدود شده مسیر بهینهی هر وسیله را تا حدود زیادی
تحت تأثیر قرار میدهد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
مدیریت آوار یکی از مهمترین و زمانبرترین فعالیتها در
مجموعه فعالیتهای پس از بحران است .بسیاری از مطالعات

صورت پذیرفته به بحث عملیات پا کسازی و جمعآوری آوار در
فاز بازسازی در راستای جمعآوری و بازیافت آوار متمرکز بودند ،در
حالی که پا کسازی آوار نقش حیاتی را در نجات جان انسانها و
توزیع به موقع اقالم امــدادی بالفاصله پس از بحران ایفا میکند.
در این مقاله ،یک مدل ریاضی برای مسئلهی پا کسازی آوار در
فاز پاسخ به بحران با هدف کمینهسازی بیشینه زمان پیمایش
نقاط بحرانی توسط وسایل نقلیه ارائه شد .در راستای دستیابی
به عدالت توزیعی در ایــن شرایط از تابع هــدف کمینه ـ بیشینه
استفاده شده است .وجود چند قرارگاه و چند وسیله میتواند در
کاهش زمان دسترسی به گرههای بحرانی نقش اساسی ایفا کند.
نقاط بحرانی نقاطی هستند که جمعیت در آنها متمرکز است و یا
نیاز زیادی به این کمکهای امدادی در سریعترین زمان ممکن
دارند .حل مسئلهی پا کسازی آوار و به دست آوردن جواب بهینه
با افزایش ابعاد مسئله سختتر شده و به زمان حل بیشتری نیاز
دارد .انتظار بــرای به دست آوردن جــواب بــرای مدت طوالنی ،با
هدف اصلی فاز پاسخ به بحران که دسترسی به مناطق بحرانزده
در سریعترین زمــان ممکن اســت ،تناقض دارد .بدین منظور ،در
این مقاله یک الگوریتم ابتکاری متکی به شبیهسازی تبرید برای
کاهش زمان حل محاسبات ارائه شد و با استفاده از یک الگوریتم
بهبوددهنده جــواب حاصل به جــواب بهینه نزدیکتر شد .مدل
و الگوریتم حل ارائه شده در منطقهی  2تهران مورد ارزیابی قرار
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fairs

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠1 مسیرهای بهینهی

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠2 مسیرهای بهینهی

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠3 مسیرهای بهینهی

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠4 مسیرهای بهینهی

 مقایسهی مسیرهای بهینهی مثالهای اول تا چهارم:8 تصویر

5. Des Roches, R. et al. (2011). Overview of the 2010 Haiti earthquake. Earthquake Spectra, 27 (S1), S1-S21.
6. Çelik, M., Ö. Ergun, and P. Keskinocak (2015). The
Post-Disaster Debris Clearance Problem Under Incomplete Information. Operations Research, 63(1),
65-85.
7. Fetter, G. and T. Rakes (2012). Incorporating recycling
into post-disaster debris disposal. Socio-Economic
Planning Sciences, 46(1): p. 14-22.
8. Hu, Z.-H. and J.-B. Sheu (2013). Post-disaster debris
reverse logistics management under psychological
cost minimization. Transportation Research Part B:
Methodological, 55, 118-141.
9. Pramudita, A., E. Taniguchi, and A.G. Qureshi (2014).
Location and Routing Problems of Debris Collection
Operation after Disasters with Realistic Case Study.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 125, 445458.
10. Chen, A.Y., F. Peña-Mora, and Y. Ouyang (2011). A

 پژوهشهای.گرفت و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
.1 :آتی در این حوزه میتوانند پیشنهادهای زیر را در نظر بگیرند
 در.2 کاهش زمــان محاسبات با الگوریتمهای حل کــارای دیگر؛
نظر گرفتن محدودیتهایی نظیر پنجرهی زمانی و ظرفیت حمل و
 تحقیق و بررسی بر روی دادههای.3 نقل در زمان پا کسازی آوار؛
واقعی سایر مناطق و مطالعات موردی جامعتر نیز میتوانند مد نظر
.قرار بگیرند
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