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Abstract
Organ transplantation is one of the most important pillars of health
systems and has helped to treat many incurable diseases. Every day, 7
to 10 patients in Iran die because they do not have a transplant on
time. Due to the criticality of the organ transplant chain for human
health, the management and planning of this chain is of great
importance. Timely transfer of organ and patient from one hospital to
transplant hospital is very important considering the effect of seconds
on the quality of the transferred organ and the success of the
transplant. In this paper, a mathematical model for scheduling the
pickup and delivery of transplanted organs and routing the ambulances
carrying organs transplant and patients is presented. The problem is
formulated in the form of a mixed integer nonlinear programming and
then transformed into an equivalent linear mathematical model using
exact operations research methods. The proposed model seeks to find
the optimal schedule and sequence of pickup and delivery of organs
and patients; under the operational constraints such as cold ischemia,
urban traffic and limited fleet. The proposed model is optimally solved
in CPLEX 12.8 software, and the computational results confirm the
applicability of the proposed model.
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*** 1

چکیده
پیوند اعضا از ارکان مهم سیستمهای سالمت است و به درمان بسیاری از بیماریهای صعبالعالج کمک
شایانی کرده است .روزانه  7تا  10نفر از بیماران نیازمند به پیوند در ایران به علت نرسیدن بهموقع عضو
پیوندی از دنیا میروند .با توجه به بحرانیبودن زنجیره پیوند عضو برای سالمتی انسان ،مدیریت و
برنامهریزی این زنجیره از اهمیت فراوانی برخوردار است .انتقال بهموقع عضو و بیمار از یک بیمارستان به
بیمارستان محل پیوند با توجه به تأثیر ثانیهها بر کیفیت عضو موردانتقال و موفقیت پیوند ،بسیار حائز اهمیت
است .در این پژوهش ،مدلی ریاضی برای زمانبندی برداشت و تحویل اعضای پیوندی و مسیریابی
آمبوالنسهای حامل اعضاء و بیماران پیوندی ،بهعنوان حلقه پایانی زنجیره تأمین پیوند اعضاء در شهر تهران
ارائه شده است .مسئله در قالب یک برنامهریزی غیرخطی عددصحیح مختلط فرموله شده و در ادامه با استفاده
از روشهای دقیق به یک مدل ریاضی خطی معادل تبدیل شده است .مدل ارائهشده به دنبال یافتن
زمانبندی و توالی بهینه برداشت و تحویل اعضا و بیماران ،با توجه به محدودیتهای عملیاتی نظیر زمان
ایسکمی سرد ،ترافیک شهری و نیز محدودبودن ناوگان حمل است .مدل پیشنهادی با استفاده از نرمافزار
 CPLEX12.8بصورت بهینه حل شده و نتایج محاسباتی بر کاربردپذیری آن صحه میگذارد.
کلیدواژهها :مسئله مسیريابي آمبوالنس؛ مسئله برداشت و تحويل؛ زنجیره تأمین پیوند
اعضا؛ ترافیک شهری؛ ايسکمي سرد.
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 .1مقدمه

موضوع اهدای عضو از سال  1368در کشور آغاز شد و از سال  1379و به دنبال مصوبه «مجلس
شورای اسالمی« که قانون اهدای عضو تصویب شد ،در دستور کار قرار گرفت و در ادامه شبکه
فراهم آوری اعضا تشکیل شد .از سال  1381هر سال شاهد روند رو به افزایش اهدای عضو در
کشور هستیم؛ بهطوریکه در سالهای  1389و  ،1390این وضعیت تسریع شده است .ساالنه 5
تا  8هزار مرگ مغزی بهدلیل آمار باالی تصادفات و حوادث شغلی در کشور رخ میدهدکه از این
تعداد مرگ مغزی 50 ،درصد یعنی  2500تا  4000مورد قابلیت اهدا دارند و در بقیه به دلیل سن
باال و بیماریهای واگیر امکان اهدای عضو وجود ندارد .با اینکه بهطور متوسط میتوان از 3000
مورد مرگ مغزی در کشور اهدای عضو داشت ،تنها یکسوم از این تعداد ،یعنی  1000مورد
مرگ مغزی اهدای عضو انجام میشود .برای مثال ،در سال  2208 ،1396نفر بهوسیله اعضای
بیماران مرگ مغزی نجات پیدا کردهاند؛ بهطوریکه  1281کلیه 765 ،کبد 131 ،قلب 10 ،ریه و
 21پانکراس به بیماران نیازمند عضو پیوند زده شده است .طبق مصوبه «هیئت وزیران» و
دستورالعمل «وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» در سال  ،1381کلیه بیمارستانهای
دولتی و خصوصی موظف هستند بیماران کمای عمیق خود را به مراکز اهدای عضو اطالع دهند.
بهمحض شناسایی بیمار کمای عمیق که احتمال مرگ مغزی آن میرود ،کارکنان بیمارستانها با
واحدهای فراهمآوری اعضای پیوندی تماس میگیرند و آنها را مطلع میکنند و یا مورد مرگ
مغزی توسط بازرسین حضوری یا تلفنی مراکز فراهمآوری شناسایی میشود .اساس تأیید مرگ
مغزی با معای نات بالینی است و هیچ پزشکی نمیتواند فقط با دیدن و بررسی تصویربرداریهای
مغزی و آزمایشها در مورد مرگ مغزی نظر بدهد .معاینهکننده باید اثبات کند که هیچ یک از
اعصاب دوازدهگانه ساقه مغز فعالیت ندارند؛ همچنین طبق قانون ایران و بسیاری از کشورهای
دیگر با گرفتن نوار مغزی و اثبات صافبودن آن از عدمفعالیت نیمکرههای مغز نیز مطمئن شود.
روند جراحی پیوند شامل یک اهداکننده (کسی که عضوی را اهدا میکند) و یک گیرنده (بیماری
که عضو را دریافت می کند) است .شبکه سیستم پیوند متشکل از اهداکنندگان ،گیرندگان،
بیمارستانها و عوامل حملونقل است .داوطلبان اهدای یک عضو و یا بیماران مرگ مغزی در
بیمارستانهای اهدا نگهداری میشوند؛ درحالیکه در مراکز پیوند ،ثبتنام ،نمونهگیری از خون و
عمل جراحی برای پیوند متقاضیان انجام میشود .درنهایت عوامل حملونقل مسئولیت حملونقل
اعضا ،اهداک ننده و تجهیزات موردنیاز از بیمارستان به مراکز پیوند را بر عهده دارند.
مراکز پیوند به طور مستقیم با اعمال جراحی و متعاقب آن جان انسانها سروکار دارند .انتقال
به موقع عضو و بیمار از یک بیمارستان به بیمارستان محل پیوند با توجه به تأثیر ثانیهها بر کیفیت
عضو مورد انتقال و موفقیت پیوند بسیار حائز اهمیت است .در این پژوهش ،مسئله مسیریابی و
زمانبندی برداشت و تحویل برای انتقال بیماران (اهداکنندگان /دریافتکنندگان) و اعضای
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پیوندی در یک شبکه پیوند اعضا در شهر تهران بررسی میشود .یکی از تفاوتهای اصلی بین
زنجیره تأمین معمولی و زنجیره تأمین پیوند اعضا ،فسادپذیری محصوالت و تنگنای زمانی
مرتبط با آن است .در این پژوهش تالش بر آن است با درنظرگرفتن محدودیتهای خاص این
مسئله ،مدلی برای مسیریابی زنجیره تأمین پیوند اعضا ارائه شود .دستیابی به مسیرهای بهینه
برای پاسخگویی به درخواستهای برداشت و تحویل و نیز محاسبه تعداد آمبوالنسی که میتواند
نیازهای مربوط به حملونقل اعضا و بیماران را با حداقل تأخیرها پاسخ دهد نیز از اهداف این
پژوهش است؛ همچنین اثر بار ترافیکی ،زمان ایسکمی سرد و زمان سرویس در زمانبندی
برداشت و تحویلها فرموله شده و تأثیرپذیری زمانبندی و میزان تأخیرها از این پدیده
موردارزیابی قرار گرفته است.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

با جستوجو در مبانی نظری میتوان پی برد که پژوهشهای بسیار محدودی در حوزه زنجیره
تأمین پیوند اعضا صورت گرفته است؛ بهویژه اینکه در پژوهش حاضر به ابعاد لجستیکی این
مسئله پرداخته شده است .مسئله موردبررسی در این پژوهش به زمانبندی برداشت و تحویل
1
اعضای پیوندی و بیماران میپردازد؛ بنابراین در دسته مسائل برداشت و تحویل با پنجره زمانی
( )PDPTWقرار میگیرد .ویژگیهای اصلی مدل پیشنهادی درنظرگرفتن زمان پیوسته ،اثر بار
ترافیک و فرمولهکردن آن از طریق یک تابع ریاضی چندضابطهای و نیز منظورکردن امکان
برداشتها و تحویلهای مختلط برای تقاضاهای جفت شده است؛ ازاینرو در ادامه به بررسی
برخی پژوهشهایی که به کاربردهای مسائل  PDPTWپرداختهاند یا بهنوعی در حوزههای
سالمت و بیمارستان تعریف مسئله شدهاند ،پرداخته خواهد شد.
2
یک الگوریتم شاخه و برش و قیمت توسط راپکه و کوردوا ( ،)2009برای حل  PDPTWبا
تقاضاهای جفت شده ارائه شد که در آن حد پایین با استفاده از روش تولید ستون محاسبه
میشود .آنها دو زیر مسئله قیمتگذاری را در تولید ستون در نظر گرفتند :یک مسئله کوتاهترین
مسیر ابتدایی و یک مسئله کوتاهترین مسیر غیر ابتدایی .نامساویهای معتبر بهصورت پویا برای
مستحکمکردن آزادسازیها اضافه میشد [ .]15بیودری  3و همکاران ( ،)2010به بررسی و حل
یک مسئله حملونقل بیمار در بیمارستانهای بزرگ پرداختند .هدف آنها این بود که خدمات
حملونقل مؤثر و به موقع بیماران بین چندین مکان در یک پردیس بیمارستان ارائه شود.
درخواستهای حملونقل بهصورت پویا بهدست آمدند و روششناسی راهحل باید بتواند بهسرعت
1. Pickup and Delivery Problem with Time Windows
2. Ropke & Cordeau
3. Beaudry
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درخواست های جدید را در مسیرهای جاری خودرو وارد کند .برخالف مسئله شمارهگیری ـ
سواری ،مسئله موردمطالعه آنها شامل چندین محدودیت پیچیده بود که مختص محیط
بیمارستان است .این پژوهش یک توصیف دقیق از مشکل ارائه کرد و یک روش دومرحلهای را
که قادر به درنظرگرفتن بسیاری از ویژگیهای آن است ،ارائه داد .نتایج نشان داد که الگوریتم
قادر به درک جنبه پویا مسئله و ارائه راهحلهای باکیفیت باال است .بهطور خاص ،آن الگوریتم در
کاهش زمان انتظار برای بیماران با استفاده از وسایل نقلیه کمتر ،موفق عمل کرد [ .]4بالداچی  1و
همکاران ( ،)2011الگوریتم دقیقی برای  m-PDPTWبر اساس فرمولبندی پوشش مجموع
ارائه کرده و یک رویه محدودسازی تعریف کردند که یک جواب دوگان نزدیک به بهینه بهوسیله
ترکیبکردن دو روش ابتکاری صعودی و یک رویه برش و تولید ستون برای آزادسازی خطی
مسئله پیدا میکند .جواب دوگان نهایی برای تولید یک مسئلهی کاهشیافته که تنها شامل
مسیرهایی است که هزینهی کاهشیافته آنها کوچکتر از شکاف بین حد باالی شناختهشده و
حد پایین بهدستآمده است ،مورداستفاده قرار میگیرد[.]3
پارا 2و همکاران ( )2012در پژوهشی ،عالوه بر حالتهای حملونقل و وسایل نقلیه متفاوت،
همراهی افراد مختلف با بیمار را نیز در نظر گرفته اند .هدف آنها ساخت مسیرهایی با حداقل
هزینه بود که محدودیتهای مربوط به خدمتدهی شامل پنجره زمانی و همچنین
محدودیتهای مربوط به راننده شامل محدودیت زمان مسیر و استراحت اجباری را ارضا کند.
آنها یک فرمولبندی سه اندیسی و یک فرمولبندی پوشش مجموع برای مسئله ارائه دادند.
آنها با ترکیب روش تولید ستون و یک روش ابتکاری مدل خود را حل کردند[ .]14لو 3و
همکاران ( ،)2015یک مسئله شمارهگیری ـ سواری واقعی را موردمطالعه قرار دادند که بهطور
همزمان چندین سفر ،وسایل نقلیه ناهمگن ،انواع درخواستهای مختلف ،ظرفیت وسایل
قابلتنظیم و برنامهریزی نیروی انسانی را در نظر میگرفت .برای فرمولبندی این مسئله ،آنها
دو مدل ریاضی ارائه دادند که از روشهای متفاوت برای برخورد با تقاضاهای مربوط به انبار
استفاده میکردند .آنها برای تقویت بیشتر مدلها ،هشت خانواده از نامساویهای معتبر پیشنهاد
دادند و بر اساس آنها الگوریتم شاخه و برش برای حل مسئله پیشنهاد شد .الگوریتم شاخه و
برش بهطور گسترده در مجموعهای از نمونههای تول یدشده بر اساس دادههای دنیای واقعی
مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج محاسباتی نشان داد که هفت خانواده از نامساویها میتوانند
کرانهای پایین را به میزان زیادی بهبود بخشند و الگوریتم شاخه و برش میتواند مثالهایی را با
حداکثر  22درخواست در عرض  4ساعت حل کند [ .]12ژانگ  4و همکاران ( ،)2015مسئلهی
1. Baldacci
2. Parragh
3. Liu
4. Zhang
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حمل ونقل عمومی بیماران در یکی از بیمارستانهای هنگکنگ را بررسی کردند که خدمات
حمل ونقل آمبوالنس را برای بیماران معلول و سالخوردگان فراهم میکرد .آنها مسئله را
بهعنوان یک مسئلهچند سفری شمارهگیری ـ سواری  )MTDARP( 1مدلسازی کردند که نیاز
به طراحی مسیرهای مختلف برای هر آمبوالنس دارد .مسیر یک توالی از مکانها است ،شروع و
پایان در انبار (بیمارستان) که بر اساس آن آمبوالنس مشتریان را در مبدأ سوار کرده و در مقصد
پیاده میکند .در صورتی که یک مسیر مجموعه ای از محدودیتهای جانبی ،مانند محدودیتهای
جفت و محدودیت ،محدودیت ظرفیت ،زمان سوارشدن ،محدودیت زمان مسیر و پنجرههای زمان
را رعایت کند ،امکانپذیر میشود .بهطور خاص ،بهدلیل محدودیت زمان مسیر ،هر آمبوالنس
طوری برنامهریزی شده است که چندین مسیر را طی دورهی کاری انجام دهد .برای جلوگیری از
گسترش بیماری ،داخل آمبوالنسها باید در محل انبار (بیمارستان) بین دو سفر متوالی ضدعفونی
شود .هدف اصلی این بود که درخواستهای بیشتری با منابع موجود پاسخ داده شود و هزینه کل
سفر برای همان تعداد درخواستها به حداقل برسد .آنها یک فرمولبندی ریاضی برای مسئله
ارائه کردند و یک الگوریتم ممتیک را با یک اپراتور بازسازی سفارشی توسعه دادند؛ همچنین
روش ارزیابی مبتنی بر بخش برای بررسی سریع حرکت بهکار رفت .عملکرد الگوریتم
پیشنهادشده با استفاده از دادههای دنیای واقعی از سال  2009و با نتایج حاصل از حل مدل
ریاضی مقایسه شد .عالوه بر این ،الگوریتم پیشنهادی برای حل نمونههای  2 DARPکالسیک
مورداستفاده قرار گرفت و در نمونههای متوسط بهخوبی عمل کرد [.]18
دتی  3و همکاران ( ،)2017یک مسئله شماره گیری ـ سواری چندانباری ناشی از درخواست
مراقبتهای بهداشتی در دنیای واقعی را بررسی کردند که حملونقل غیراورژانسی بیماران را
موردتوجه قرار داده است .در این مسئله ،بیمار میتواند فراهمآورنده خدمت را از میان سازمانهای
غیرانتفاعی انتخاب کند .این مسئله دارای چندین محدودیت و ویژگی مانند وسایل نقلیه ناهمگن،
محدودیت سازگاری وسایل نقلیه ـ بیمار ،کیفیت خدمات موردنیاز ،ترجیحات بیماران و تعرفهها
بسته به زمان انتظار وسایل نقلیه است .آنها الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر و الگوریتم
جستوجوی ممنوعه را برای حل تمام ویژگیهای این مسئله پیشنهاد دادند .فرمولبندی
برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته نیز ارائه شد .نتایج محاسباتی در مورد نمونههای تصادفی
و مثالهای واقعی اثربخشی روشهای پیشنهادی را تأیید کرد [ .]8فورتادو 4و همکاران (،)2017
نیز یک فرمولبندی جدید برای  ،PDPTWبر اساس یک استراتژی جدید که امکان تخصیص
وسایل نقلیه به مسیرها با یک فرمولبندی دواندیسی میدهد ،ارائه کردند .این روش میتواند
1. Multi-Trip Dial-A-Ride Problem
2. Dial-A-Ride Problem
3. Detti
4. Furtado
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برای ارائه یک فرمولبندی فشرده برای افرادی که عالقهمند به حل مسائل تحقیق در عملیات با
استفاده از نرمافزارهای بهینهسازی عمومی هستند ،مفید باشد .فورتادو و همکاران ( ،)2017برای
حل مدل خود از نرم افزار  CPLEXاستفاده کردند .نتایج محاسباتی نشان داد که فرمولبندی
ارائهشده دارای ویژگیهای جالبی بوده و در میان تمامی فرمولبندیهای فشردهی دیگر ،دارای
بهترین عملکرد است [ .]10بابایی و همکاران ( ،)2018مسئله طراحی شبکه حملونقل اضطراری
برای تعیین شبکه بهینه برای انجام سفرهای پاسخ اضطراری با اولویت باال پس از زلزله را
پیشنهاد کردند .این مسئله دارای سه تابع هدف تعیینشده برای شناسایی مسیرهای بهینه برای
وسایل نقلیه اضطراری با درنظرگرفتن طول ،زمان سفر و تعداد مسیرها بهعنوان معیارهای
عملکرد آسیبپذیری شبکه بود .یک رویکرد ترکیبی برای درنظرگرفتن سه هدف شامل مجموع
وزنی و روشهای لکسیکوگراف استفاده شد .مدل پیشنهادی با استفاده از روش حل شاخه و
برش حل شده است .روش پیشنهادی بر روی شبکه معروف سیوکس فالز و شبکه دنیای واقعی
کالنشهر تهران ،ایران آزمایش شد .آزمایشهای محاسباتی برای بررسی اثرات تغییر طول
شبکه ماکزیمم و وزن نسبی اهداف دیگر صورت گرفت [ .]2سووین 1و همکاران ( )2019در
پژوهشی با عنوان «یک مدل مسیریابی آمبوالنس پویا با پاسخ چندگانه» ،نحوه هدایت
آمبوالنسها به بیماران را بررسی کردند .در زمان ارسال ،عدمقطعیت در مورد نوع آمبوالنس
موردنیاز بیمار وجود دارد .آنها همچنین زمان اعزام یک آمبوالنس و زمان ارسال آمبوالنسهای
متعدد را بررسی کردند .سیستمهای خدمات پزشکی اورژانس واکنش سریع مجهز به هر دو
وسیله نقلیه اورژانس پیشرفته و پایه اغلب هر دو نوع وسیله نقلیه را به یک تماس ارسال میکنند
که «پاسخ چندگانه» نامیده میشود .پاسخ چندگانه زمان پاسخ سریعتر با هزینه بالقوه
دردسترسنبودن وسایل نقلیه بیشتر برای سرویس را ممکن میسازد .برای ارزیابی مقدار پاسخ
چندگانه ،آنها یک مدل فرآیند تصمیمگیری مارکوف را فرمولبندی کردند که بهصورت پویا نوع
وسیله نقلیه برای ارسال را تعیین میکند .آنها نشان دادند که سیاستهای بهینه قابلجداسازی
هستند .آزمایشها عددی نشان میدهند زمانی که نیازهای سالمت بیماران نامشخص هستند،
پاسخهای چندگانه میتوانند عملکرد سیستم را به میزان زیادی بهبود بخشند [.]16
بزرگی و همکاران ( ،)1398یک مدل دوهدفه برای طراحــی شــبکه زنجیــره تــأمین خــون بــا
هدف کاهش هزینه تأسیس تسهیالت ثابت و موقــت ،هزینــههای انتقــال فرآوردههــای خــونی و
حداقلکردن حداکثر میزان کمبود ارائه کردند .آنها با توجه به عدمقطعیتهای موجــود در عرضــه
و تقاضا ،برای مقابله با کمبود و افزایش سطح پاسخگویی ،انتقاالت جانبی بین بیمارســتانها را در
نظر گرفتند؛ همچنین مدل غیرقطعی را به کمک روش فازی خیمنز به مدل قطعی تبدیل کــرده و

1. Soovin
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مدل دوهدفه را با استفاده از روش ترابی و حسینی ( )2012به مدل تکهدفه تبدیل کردند .نتــایج
محاسباتی حاصل از مدل آنها نشان داد در مدل فازی بهدلیل وجود  ،α-cutمــدل انعطافپــذیرتر
شده است؛ درحالیکه در شرایط قطعیت ،بهدلیل قطعیبودن مقادیر پارامترها ،اجازه انعطافپــذیری
به مقادیر پارامترهای مدل داده نمیشود [ .]5دانیل 1و همکاران ( ،)2020در پژوهشی در خصوص
مطالعه زنجیره تأمین پیوند کبد در «ایالت سائو پائولو» بــه بررســی رونــد اهــدای خــون ،بازیــابی
اعضای بدن و پیوند با استفاده از روشهای مهندسی مبتنی بر تجزیهوتحلیل لجستیک پرداختنــد.
روند پیوند کبد بر اساس یک روش زنجیره تأمین با استفاده از ایــن دانــش و کنــار هــم قــراردادن
علوم پزشکی و مهندسی بــرای ارتقــای اثربخشــی و کــارایی و نتــایج بهتــر بــرای برنامــه پیونــد،
تجزیهوتحلیل شد .دادهها بین سالهای  2014و  2018جمعآوری شد و شــامل  5502اهداکننــده
کبد و  48/7( 2678درصد) بیمار بود که اعضای پیوند کبد را دریافت کردهانــد .درمجمــوع 2824
عضو بهدلیل مسائل لجســتیکی (حملونقــل و جابـهجــایی) رد شــدند .مصــاحبههای متخصصــان
مراقبتهای بهداشتی امکان طراحی نقشه فراینــدی را فــراهم کــرد کــه در آن  4ذینفــع شــامل
بیمار ،پزشک ،عضو و اطالعات شناسایی شدند [ .]7فومی هیتو 2و همکاران ( ،)2020بــه ارزیــابی
هــدف در کوتــاهترین فاصــله زمــانی از حرکــت آتشنشــانی تــا ورود بــه بیمارســتان در خــدمات
فوریتهای پزشکی با استفاده از یک سیستم موقعیتیابی جهانی  -بــالقوه بــرای صــرفهجویی در
وقت در هنگام حرکت آمبوالنس پرداختند .درمجموع  68بیمار که به مرکــز فوریتهــای پزشــکی
«دانشگاه پزشکی جیچی» منتقل شده بودند ،هدف قرار گرفتند .اطالعــات سیســتم موقعیتیــابی
جهانی ( )GPSبهدستآمده از کاوشگرهای مستقر در هر آمبوالنس با سوابق خدمات فوریتهــای
پزشکی ( )EMS3برای شناسایی فاصله ،شتاب ،زمان فعالیت  EMTو مکان صحنه بررسی شــد
[ .]9علیدوست و همکاران ( ،)1399یک مدل ریاضــی چندهدفــه بــرای زنجیــره تــأمین دارو در
حوادث غیرمترقبه ارائه دادند تا به تصمیمگیریهای استراتژیک در زمان وقوع حــوادث غیرمترقبــه
همچون سیل و زلزله کمک کند .آنها سه هدف کمینهسازی هزینهها ،کمینهسازی درصد کمبــود
دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکز توزیع با رویکرد امدادرسانی بهتــر در زمــان وقــوع حادثــه را در
نظر گرفتند .مسئله با اســتفاده از روش ترابــی ـ حســینی ( )2012حــل و رابطــه توابــع هــدف بــا
یکدیگر ،با توجه به اولویت و اهمیت آنها ،مقایسه شد .آنها بــهمنظور بررســی عملکــرد مــدل و
نحوه ارتباط سطوح مختلف زنجیره تأمین و فعالیتها با یکــدیگر از دادههــای مــرتبط بــا بحــران
وقوع زلزله در شهر تهران در سناریوهای مختلــف اســتفاده کردنــد .درنهایــت مشــخص شــد کــه
افزایش مطلوبیت توابع هدف کمینهسازی درصد کمبود دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکــز توزیــع
1. Daniel
2. Fomihito
3. Emergency medical services
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بهترتیب هزینه بیشتری را به سیستم تحمیل خواهد کرد [ .]1استفان 1و همکــاران ( ،)2021زمــان
حملونقل قبــل از بیمارســتان خــدمات فوریتهــای پزشــکی بــرای بیمــاران ترومــایی در طــول
 COVID-19را بررسی کردند .با توجه به اینکه مدتزمان طوالنیتر پیشبیمارستانی با افــزایش
احتمال زندهماندن در بیماران ترومایی همــراه بــود ،در ایــن پــژوهش ،چگــونگی تــأثیر همــهگیر
COVID-19بر خدمات فوریتهای پزشکی زمانهای پــیش بیمارســتانی بــرای بیمــاران ترومــا
تعیین شد؛ همچنین بیماران ترومایی که از طریق  EMSبه شش مرکز تروما منتقل شــده بودنــد،
مقایسه شدند .نتایج شامل کل زمان پیش بیمارستانی ( EMSاعزام به بیمارستان) ،زمان جراحــت
برای زمان اعزام ،زمان پاسخ (اعزام به صحنه) ،زمان حضور در صحنه و زمان حملونقــل حرکــت
صحنه به بیمارستان از آزمونهای دقیق فیشر ،مجذور کای ،یا کروسکال والــیس بودنــد کــه آلفــا
برابر  0/55بود [ .]17چن فنگ 2و همکــاران ( ،)2021در پژوهشــی بــا عنــوان «ادغــام دادههــای
حملونقل با سوابق خدمات فوریتهای پزشکی برای بهبود تصــمیم تریــاژ در بیمــاران مبــتال بــه
تروما در معرض خطر» راههای ممکن برای بهبــود  EMSو رونــد تصــمیمگیری تریــاژ ضــربه را
بررسی کردند .اول از همه ،منابع دادههای مربوط به حملونقل ،ماننــد حجــم ترافیــک و ســرعت
وسایل نقلیه ،با  EMSو سوابق بیمارستان ادغام شدهاند و اطالعاتی را دربــاره خطــرات تصــادف
ارائه میدهند .اطالعات مهم حملونقل معموالً در فرآیند تریــاژ درســت وجــود نــدارد؛ امــا بــرای
پشتیبانی از تصمیمگیری بهراحتی در زمــان واقعــی دردســترس قــرار میگیــرد؛ سـ س دادههــای
یک ارچــه بــرای ســاخت مــدلهای یــادگیری ماشــین بــا پیشبینیهــای جدیــد اســتفاده شــد.
پیشبینیهای حملونقل  EMSو تریاژ به مراکز ضربه به شوک با استفاده از یک مجموعــه داده
مریلند با سوابق بیش از  55000بیمار مسن بررسی و تحلیل شد .در مقایســه بــا مــدلهای معیــار
بدون اطالعات حملونقل بهعنوان پیشبینی ،مدلهای آموزشدادهشده با دادههای یک ارچه دقت
پیشبینــی برتــر را نشــان میدهنــد [ .]6کــوچکی و همکــاران ( ،)1400زنجیــره تــأمین خــون را
بهصورت مدل ریاضی برنامهریزی غیرخطی مختلط شامل مراحــل جمــعآوری ،فــرآوری و توزیــع
خون و محصوالت خونی با درنظرگرفتن طول عمر و سن تقاضــا طراحــی کردنــد کــه بــه دنبــال
کاهش هزینههای متحمل بر زنجیره تأمین و نیز کاهش کمبود محصوالت خونی بــود .ازآنجاکــه
همواره احتمال تغییرات ذاتی در بسیاری از پارامترهای مسئله ازجمله عرضــه و تقاضــا وجــود دارد،
از روش بهینهسازی استوار بهمنظور مقابله با این عدماطمینان در زنجیره تأمین استفاده شد .مــدل
طراحیشده با مثال عددی و در اندازههای کوچک بهصورت حل دقیق و در انــدازه بــزرگ توســط
الگوریتمهای فراابتکاری وال و رقابت استعماری حل شد [.]11

1. Stephanie
2. Chenfeng
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با مقایسه مسئله موردنظر پژوهش حاضر با مطالعات صورتگرفته در مسئله برداشت و
تحویل میتوان نوآوریهای مسئلهی موردنظر را به شرح زیر بیان کرد:
ـ با توجه به بررسیهای انجام شده ،تاکنون در مبانی نظری موضوع به مسئله مسیریابی شبکه
پیوند اعضا پرداخته نشده است؛
ـ گرهها مانند مدلهای متداول مسائل برداشت و تحویل از قبل به مجموعههای برداشتها،
تحویلها تقسیم نشدهاند؛
ـ زمان بین گرهها تابعی از بازهی زمانی شروع حرکت آمبوالنس است که در آن تأثیر ترافیک
بهصورت یک تابع چندضابطهای در نظر گرفته شده است؛
ـ پنجرههای زمانی و زمان اسکمی سرد تابعی از اعضای حمل شده هستند؛
ـ مدل ،حمل بیمار و عضو را توأمان در نظر میگیرد؛
ـ ناوگان حمل ناهمگون است.
 .3روششناسي پژوهش

تعريف مسئله و مدلسازی رياضي .در این پژوهش ارائه راهکاری برای بهبود زمانبندی
برداشت و تحویل اعضای پیوندی در یک شهر شلوغ با بار ترافیکی متراکم بررسی میشود.
روزانه اعضای پیوندی و نیز بیماران پیوندی ،چه اهداکننده و چه گیرنده ،باید بین بیمارستانهای
اهداکننده و بیمارستان پیوند جابهجا شوند .با توجه به اهمیت موضوع یک ناوگان جداگانه به این
امر تخصیص مییابد که با آمبوالنسهای ویژه در این امر به جابهجایی اعضای پیوندی و بیماران
پیوندی مبادرت میورزند؛ بنابراین تخصیص مناسب اعضای پیوندی و بیماران به آمبوالنسها،
تعیین بهینه زمانبندی و توالی برداشت و تحویلها و مدنظر قراردادن واقعیتهای ترافیکی نظیر
بار ترافیکی شهر ،پنجرههای زمانی وابسته به بیمار و عضو پیوندی و نیز مدتزمان اسکمی سرد
ازجمله مواردی است که در مدل ریاضی پیشنهادی گنجانده شده است .محدودبودن ناوگان حمل
و ناهمگون بودن آن ،امکان حمل بیش از یک عضو در یک آمبوالنس و محاسبه دقیق اثر
ترافیک در زمان جابهجایی بین بیمارستانها ازجمله مواردی است که کاربردپذیری مدل
پیشنهادی را تقویت میکند .در مدل پیشنهادی زمان بهصورت پیوسته لحاظ شده و از
تقسیمبندی زمان به دورههای زمانی که در برخی مدلهای کالسیک رایج است ،پرهیز شده
است که این امر ناشی از ضرورت پرداختن به ثانیهها بهعنوان یک اصل مهم در جابهجایی
اعضای پیوندی است .افق زمانی برای برنامه زمانبندی برداشت و تحویل روزانه است و
دادههای ترافیکی میتواند از سیستمهای آنالین مدیریت ترافیک شهری استخراج شود .مدل
پیشنهادی در فرم اولیه غیرخطی است که با استفاده از روشهای دقیق به فرم خطی تبدیل
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میشود که در زمان حل مدل تأثیر زیادی خواهد داشت .در ادامه مفروضات مسئله ،نمادهای
بهکاررفته و مدل ریاضی بهتفصیل تشریح خواهد شد.
مفروضات مسئله

ـ تمامی مسیرها از پارکینگ شروع شده و به آن ختم میشود؛
ـ تمامی سفارشها باید تکمیل شود؛
ـ سفارشها از پیش مشخص هستند؛
ـ ناوگان حمل ناهمگن است؛
ـ زمان طی مسیر بین دو بیمارستان به بار ترافیکی در زمان ترک بیمارستان مبدأ وابسته است؛
ـ پنجرههای زمانی به عضو پیوندی و بیمار وابسته هستند و زمان اسکمی سرد نیــز بــهعنوان حــد
مجاز زمان حمل مدنظر قرار گرفته است؛
ـ زمان برداشت و حمل وابسته به اعضای پیوندی و بیمار در نظر گرفته شده است.
نمادهای مدل
مجموعهها

 : Kمجموعه آمبوالنسها
 : Oمجموعه سفارشها
 : Vمجموعه تمام گرهها }𝑉 = {0,1, . . . , 𝑛 + 1
 :Lمجموعه بازههای زمانی
انديسها

 : i, jاندیس گره شامل بیمارستانها و پارکینگ (گرههای صفر و )n+1
 : mاندیس سفارشها
 : kاندیس آمبوالنسها
 : lاندیس بازههای زمانی در روز
پارامترها
𝑘𝑐 :ظرفیت آمبوالنس k
 : tijمدتزمان سفر بین بیمارستان  iو j
 : fckهزینه ثابت حملونقل برای وسیله k
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𝑘𝑐𝑣 :هزینه متغیر زمان حملونقل وسیله  kاز گره  iبه گره j
 :𝑆𝑃mزمان موردنیاز برای برداشت سفارش  mبا آمبوالنس k
 :𝑆𝐷mزمان موردنیاز برای تحویل سفارش  mاز آمبوالنس k

Dpm

Epm

 :جریمه یک واحد زمان تأخیر در تحویل سفارش m
 :جریمه یک واحد زمان زودتر تحویل دادن سفارش m

] [am , bm

 :پنجره زمانی سفارش m

𝑙𝑡 :ابتدای بازه زمانی 𝑙ام برای اعمال بار ترافیک شهری
 : Mیک مقدار بزرگ
𝑚𝜔 :ضریب حجمی سفارش  mاز نوع t
ATm
 :زمان قابلقبول حمل سفارش m
l

 :درصد افزایش زمان سفر بین دو بیمارستان با توجه به بازهی زمانی 𝑙

متغیرهای تصمیم

𝑘𝑗𝑖𝑥 :متغیر باینری اگر بیمارستان  jدقیقاً بعد از بیمارستان  iتوسط آمبوالنس  kمالقات شود1 ،؛ در
غیر اینصورت صفر
𝑘𝑚𝑗𝑖𝑄 :متغیر باینری اگر آمبوالنس  kکه از بیمارستان  iبه  jدر حال حرکت است؛ سفارش  mرا
حمل کند1 ،؛ در غیر اینصورت صفر
𝑘𝑚𝑃 :متغیر باینری اگر آمبوالنس  kسفارش  mرا بردارد1 ،؛ در غیر اینصورت صفر
𝑘𝑚𝐷 :متغیر باینری اگر آمبوالنس  kسفارش  mرا تحویل دهد 1 ،در غیر اینصورت صفر
 : zikمتغیر باینری اگر بیمارستان  iتوسط آمبوالنس  kمالقات شود1 ،؛ در غیر اینصورت صفر
 : Tikزمان ورود آمبوالنس  kبه بیمارستان i
𝑚𝑃𝑇 :زمان برداشت سفارش m
𝑚𝐷𝑇 :زمان تحویل سفارش m

LTik

 :زمان ترک بیمارستان  iتوسط آمبوالنس k

متغیرهای کمکي

 : yiklمتغیر باینری اگر زمان ترک آمبوالنس  kاز بیمارستان  iدر بازهی  lام باشد1 ،؛ در غیر
اینصورت صفر
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xijk , yikl

 : ijklمتغیر باینری برابر با حاصلضرب دو متغیر
 : U mikمتغیر پیوسته برابر با حاصلضرب دو متغیر 𝑘𝑖𝑇 𝑃𝑚𝑘 ,
 : Rmikمتغیر پیوسته برابر با حاصلضرب دو متغیر 𝑇 𝐷 ,
𝑘𝑖

𝑘𝑚

مدل رياضي
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑓𝑐𝑘 𝑥0𝑖𝑘 + ∑ 𝑣𝑐𝑖𝑗 × (1 + 𝜃(𝐿𝑇𝑖𝑘 )) × 𝑡𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑘 +
𝑘𝑖,𝑗,

( )1

𝑘𝑖,

∑ 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑇𝐷𝑚 − 𝑏𝑚 ) × 𝐷𝑝𝑚 +
𝑚

𝑚𝑝𝐸 × ) 𝑚𝐷𝑇 ∑ 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑎𝑚 −
𝑚

( )2
( )3
( )4
( )5

𝑂 ∈ 𝑚∀

∑ 𝑃𝑚𝑘 = 1
𝑘

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂,

𝑘𝑚𝑃 = 𝑘𝑚𝐷

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂, 𝑖 ∈ 𝑉|𝑖 = 𝑜𝑟𝑔(𝑚),

𝑘𝑖𝑧 ≤ 𝑘𝑚𝑃

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂, 𝑖 ∈ 𝑉|𝑖 = 𝑑𝑒𝑠(𝑚),

𝑘𝑖𝑧 ≤ 𝑘𝑚𝐷

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝑉,

𝑘𝑗𝑖𝑥 ∑ = 𝑘𝑖𝑗𝑥 ∑

( )6

𝑗

𝑗

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝑉,

𝑘𝑖𝑧 =
𝑘𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑧0

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝑉,

𝑘)𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑧(𝑛+1

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝑉,

𝑘𝑖𝑇𝐿 ≤ 𝑘𝐿𝑇0

𝑂 ∈ 𝑚∀

𝑚𝑃𝑇 0 ≤ 𝑇𝐷𝑚 −
𝑚𝑇𝐴 ≤

()11

)𝑚(𝑔𝑟𝑜 = 𝑖|𝑉 ∈ 𝑖 ∀𝑚 ∈ 𝑂,

𝑘𝑖𝑇 𝑇𝑃𝑚 = ∑ 𝑃𝑚𝑘 .

()12

)𝑚(𝑠𝑒𝑑 = 𝑖|𝑉 ∈ 𝑖 ∀𝑚 ∈ 𝑂,

()13

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂, 𝑖 ∈ 𝑉|𝑖 ≠ 𝑜𝑟𝑔(𝑚), 𝑖 ≠ 𝑑𝑒𝑠(𝑚),

( )7
( )8
( )9
()10

𝑘

𝑚𝐷𝑇
𝑘𝑖𝑇 = ∑ 𝐷𝑚𝑘 .
𝑘

𝑘𝑚𝑖𝑗𝑄 ∑
𝑗

𝑘𝑚𝑗𝑖𝑄 ∑ =
𝑗
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𝑘𝑚𝑃 ∑ 𝑄𝑗𝑖𝑚𝑘 𝑥𝑗𝑖𝑘 +

()14

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂, 𝑖 ∈ 𝑉|𝑖 = 𝑜𝑟𝑔(𝑚),

()15

𝐾 ∈ 𝑘 ∀𝑚 ∈ 𝑂, 𝑖 ∈ 𝑉|𝑖 = 𝑑𝑒𝑠(𝑚),

()16

𝐾 ∈ 𝑘 ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉 ,

𝑗

𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑘𝑚𝑗𝑖𝑄 ∑ =
𝑗

𝑘𝑚𝐷 ∑ 𝑄𝑗𝑖𝑚𝑘 𝑥𝑗𝑖𝑘 −
𝑗

𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑘𝑚𝑗𝑖𝑄 ∑ =
𝑗

()17
()18
()19
()20
()21

𝑘𝑐 ≤ 𝑚𝜔 𝑘𝑚𝑗𝑖𝑄 ∑
𝑚

𝑘 ∀ 𝑖 ∈ 𝑉,
𝐾∈

𝑚𝐷𝑆 𝑘𝑚𝐷

∑
𝑖=)𝑚(𝑠𝑒𝑑| 𝑚

𝑃𝑚𝑘 𝑆𝑃𝑚 +

∑

𝐿𝑇𝑖𝑘 = 𝑇𝑖𝑘 +

𝑖=)𝑚(𝑔𝑟𝑜| 𝑚

𝐾 ∈ 𝑘 ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉,

) 𝑘𝑗𝑖𝑥 𝐿𝑇𝑖𝑘 + (1 + 𝜃(𝐿𝑇𝑖𝑘 )) × 𝑡𝑖𝑗 ≤ 𝑇𝑗𝑘 + 𝑀(1 −

𝐿 ∈ 𝑙 ∀ 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝜃(𝐿𝑇𝑖𝑘 ) = 𝜃𝑙 , 𝑖𝑓 𝑡𝑙 ≤ 𝐿𝑇𝑖𝑘 ≤ 𝑡𝑙+1

𝐾 ∈ 𝑘∀ ∀ 𝑖 ∈ 𝑉,

𝐿𝑡 ≤ 𝑘𝑖𝑇 ≤ 𝑡1
}𝑄𝑖𝑗𝑚𝑘 ,𝑃𝑚𝑘 ,𝐷𝑚𝑘 ,𝑥𝑗𝑖𝑘 ,𝑧𝑖𝑘 ∈ {0,1
𝑇𝑖𝑘 ,𝐿𝑇𝑖𝑘 ,𝑇𝑃𝑚 ,𝑇𝑃𝑚 ≥ 0

معادله  ،1تابع هدف مسئله است و مجموع هزینه ثابت و متغیر حملونقل اعضای پیوندی و
بیماران و هزینه جریمه زمانی دیرکرد و یا زودکرد در برداشت و تحویل آنها را کمینه میکند.
دقت شود جریمه دیرکرد و زودکرد بهصورت جداگانه تعریف شده و میتوان فرض کرد جریمه
زودکرد نداریم یا خیلی کمتر از جریمه دیرکرد است .محدودیت  ،2مشخص میکند برداشت هر
سفارش منحصربهفرد ،توسط آمبوالنس یکبار اتفاق میافتد .محدودیت  ،3تضمین میکند در
صورت برداشت یک سفارش توسط آمبوالنس باید حتماً آن را تحویل دهد .محدودیتهای  4و
 ،5مشخص میکنند زمانی که آمبوالنس بیمارستانی را مالقات کند حتماً باید عضو /بیماری را
برداشته یا تحویل دهد .محدودیت  ،6باالنس جریان ورودی و خروجی در گرههای میانی را
تضمین میکند .محدودیتهای  8 ،7و  ،9مجموعاً تضمین میکنند که هر سفر از پارکینگ
شروع شده و به آن ختم شود.
محدودیت  ،10تعیین میکند مدتزمان حمل سفارش ( mزمان تحویل منهای زمان
برداشت) باید از حداکثر زمان قابل قبول برای نگهداری آن سفارش (اسکمی سرد) کمتر باشد.
محدودیت  ،11زمان برداشت سفارش (عضو پیوندی)  mرا محاسبه میکند که برابر با زمان
رسیدن آمبوالنس به مبدأ سفارش است .محدودیت  ،12زمان تحویل سفارش  mرا محاسبه
میکند که برابر با زمان رسیدن آمبوالنس حاوی سفارش به مقصد آن است .محدودیتهای ،13
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 14و  ،15محدودیتهای مربوط به باالنس موجودی آمبوالنس  kهستند .درواقع هنگام رسیدن
آمبوالنس  kبه هر بیمارستان با سه حالت وجود دارد .محدودیت  ،13مقدار موجودی آمبوالنس
زمانی که بیمارستان  iمبدأ یا مقصد هیچیک از سفارشهای مربوط به آمبوالنس  kنباشد را
محاسبه میکند .محدودیت  ،14مقدار موجودی آمبوالنس زمانی که بیمارستان  iمبدأ سفارشی
مربوط به آمبوالنس  kباشد را محاسبه میکند که برابر است با موجودی قبلی بهعالوه آنچه در
بیمارستان  iبرمیدارد .محدودیت  ،15مقدار موجودی آمبوالنس زمانی که بیمارستان  iمقصد
سفارشی مربوط به آمبوالنس  kباشد را محاسبه میکند که برابر است با موجودی قبلی منهای
آنچه در بیمارستان  iتحویل میدهد .محدودیت  ،16تضمین میکند مجموع حجم محموله
آمبوالنس از ظرفیت آن تجاوز نکند.
محدودیت  ،17زمان ترک آمبوالنس  kاز بیمارستان را محاسبه میکند که برابر است با زمان
رسیدن به آن بیمارستان بعالوه مدتزمان ی که برای تحویل و یا برداشت عضو پیوندی صرف
میکند .محدودیت  ،18زمان ورود آمبوالنس به بیمارستان  jرا محاسبه میکند که به زمان ترک
بیمارستان قبلی و زمان سفر بین بیمارستان  iو  jوابسته است که زمان سفر خود تابعی از میزان
ترافیک هنگام ترک بیمارستان  iاست .در این رابطه  درصد افزایش زمان سفر بین دو
بیمارستان بر حسب ساعت پیک ترافیک در لحظه ترک بیمارستان مبدأ است .برای مثال ،اواخر
شب این زمان به علت ترافیک سبکتر کمتر و هنگام غروب بیشتر میشود .محدودیت  ،19تابع
چندضابطهای بار ترافیکی است که درصد افزایش زمان سفر را بر حسب ساعات (یا بازههای)
مختلف روز مشخص میکند .محدودیت  ،20برنامهریزی سفرها را به افق زمانی یک روز محدود
کرده و درنهایت محدودیت  ،21نوع متغیرهای تصمیم را مشخص میکند.
خطي سازی مدل .غیر از عبارت اول تابع هــدف ،بقیــه عبــارات آن غیرخطــی اســت؛ همچنــین
محدودیتهای  18 ،15 ،14 ،12 ،11و  ،19حاالت مختلفی از توابع غیرخطــی هســتند .بــهمنظور
حل کاراتر مدل در گام نخست ،مدل با استفاده از تکنیکهای دقیق خطیسازی میشود [.]13
در تابع هدف ،عبارت 𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑡 × )) 𝑘𝑖𝑇𝐿(𝜃  ∑𝑖,𝑗,𝑘 𝑣𝑐𝑘 × (1 +بهدلیل حضور تابع
چندضابطهای 𝜃 و نیز ضرب آن در متغیر 𝑘𝑗𝑖𝑥 ،غیرخطی است.
همانطور که قبالً اشاره شد 𝜃 ،درواقع تابع بار ترافیکی است و بر اساس دادههای
جمعآوریشده از نرم افزارهای پیشرفته ترافیکی برازش میشود .در این پژوهش 𝜃 بهصورت یک
تابع کلی چندضابطهای تعریف شده است و ورودی آن ( )αلحظه ورود به یک یال است و درصد
افزایش زمان استاندارد طی شدن آن یال را بر اساس حجم ترافیک در آن ساعت از روز
برمیگرداند .زمان استاندارد نیز زمان طی شدن آن یال در وضعیت روان ترافیک فرض میشود.
بهاینترتیب فرم بازشده تابع زمانی چندضابطهای 𝜃 بهصورت زیر است:
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𝑡1 ≤ α < 𝑡2
𝑡2 ≤ α < 𝑡3
⋮
𝑡𝑙 ≤ α < 𝑡𝑙+1
⋮
𝑡𝐿 ≤ α < 𝑡𝐿+1

()22

𝜃1 ,
𝜃2 ,
= )𝜃(α

𝜃𝑙 ,
{𝜃𝐿 ,

بهمنظور خطیسازی تابع ) 𝜃(αکه هم در تابع هدف و هم در محدودیتهای  18و ،19
ظاهر میشود ،با معرفی متغیر کمکی صفر و یک جدید 𝑙𝑦 بهصورت زیر بازنویسی میشود.
𝑙𝑦 × 𝑙𝜃 ∑ = )𝜃(α

()23

𝑙

س س α ،به تعداد ضابطهها تکثیر میشود (اندیس میگیرد) و 𝐿 ضابطه مربوطه با استفاده از
متغیر کمکی 𝑙𝑦 بهصورت محدودیت زیر به مسئله اضافه میشود:
1
𝐿 ∈ 𝑙 ∀ 𝑦)
𝑙 𝑀

()24

𝑡𝑙 𝑦𝑙 ≤ α𝑙 < (𝑡𝑙+1 −

1

که در آن یک عدد بسیار کوچک دلخواه است و برای مدلسازی عالمت کوچکتر (>)
𝑀
استفاده شده است .توجه شود در این حالت داریم:
𝑙α = ∑ α

()25

𝑙

درنهایت برای تضمین اینکه فقط یکی از ضابطهها رخ دهد ،محدودیت  ،26نیز افزوده میشود:
∑ 𝑦𝑙 = 1

()26

𝑙

با استفاده از این روش ،عبارت غیرخطی ) 𝑘𝑖𝑇𝐿(𝜃 در تابع هدف بهصورت رابطه ،27
بازنویسی میشود:
𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑡 × ) 𝑙𝑘𝑖𝑦 𝑙𝜃 ∑ ∑ 𝑣𝑐𝑘 × (1 +

()27

𝑙

𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑙𝑘𝑖𝑦 𝑗𝑖𝑡 𝑙𝜃 𝑘𝑐𝑣 ∑ → ∑ 𝑣𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑘 +
𝑙𝑖,𝑗,𝑘,

𝑘𝑖,𝑗,

𝑘𝑖,𝑗,
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همانطور که مشخص است ،عبارت 𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑙𝑘𝑖𝑦 در معادله  ،27ظاهر میشود که حاصلضرب
دو متغیر صفر و یک و درنتیجه غیرخطی است .ازآنجاکه حاصلضرب دو متغیر صفر و یک
معادل مینیمم آن دو است؛ بنابراین برای خطیسازی حاصلضرب آنها میتوان از خطیسازی
تابع مینیمم بهره گرفت.
فرض کنید متغیرهای  xو  zدر عبارت 𝑧  𝑥.دو متغیر صفر و یک هستند .با تعریف متغیر
صفر و یک جدید  yبهعنوان مینیمم این دو متغیر و جایگزینکردن با عبارت باال خواهیم داشت:
𝑦 → )𝑧 𝑥. 𝑧 ≡ min(𝑥,

()28

خطیسازی عبارت مینیمم با اضافهکردن محدودیتهای زیر به مسئله تکمیل میشود:
𝑥≤𝑦

()29
()30
()31

𝑧≤𝑦
𝑦 ≥𝑥+𝑦−1

بنابراین با استفاده از این تکنیک و تعریف متغیر صفر و یک جدید 𝑙𝑘𝑗𝑖𝑔 و محدودیتهای 32
تا  ،34خطیسازی تکمیل میشود.
()32

i, j V , k  K , l  L

g ijkl  xijk

()33

i, j V , k  K , l  L

g ijkl  yikl

()34

i, j V , k  K , l  L

gijkl  xijk + yikl − 1

از همین تکنیک برای خطی سازی حاصلضرب  x jik Q jimkدر محدودیتهای  14و  ،15نیز
استفاده میشود.
عبارت )  max(0, TDm − bmدر تابع هدف نیز غیرخطی است .این عبارت با توجه به
مینیممبودن تابع هدف ،با استفاده از یک متغیر نامنفی جدید  τ𝑚 ≥ 0و جایگذاری محدودیت
 ،35در مدل خطی میشود.
()35

m  O

 m  TDm − bm
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در محدودیتهای  11و  ،12با ضرب متغیر پیوسته (  ) Tikدر متغیرهای باینری  Pmkو 𝑘𝑚𝐷

مواجه هستیم که عبارتی غیرخطی است .که برای خطیسازی آنها میتوان از روش زیر استفاده
کرد:
بهمنظور خطیسازی محدودیت  ،11ابتدا متغیر کمکی نامنفی و پیوسته U mik  Pmk .Tik
تعریف میشود؛ س س با اضافهکردن دو محدودیت  36و  37به مدل ،خطیسازی تکمیل
میشود M .در این محدودیتها یک عدد بزرگ دلخواه است.
()36
()37

m  O, i  V i = org (m), k  K

Tik − (1 − Pmk )  M  U mik  Tik

m  O, i  V i = org (m), k  K

0  U mik  M  Pmk

مورد مطالعاتي .فرض میشود شبکهای متشکل از  10بیمارستان دولتی وجود دارد .این
بیمارستانها به دو گروه مراکز پیوند و تأمینکنندگان عضو تقسیم می شوند .مراکز پیوند عالوه بر
انجام اعمال جراحی برای خارج کردن عضو از بدن اهداکنندگان ،توانایی پیوند برخی اعضا را نیز
دارند .سایر بیمارستانها که در گروه تأمینکنندگان قرار میگیرند ،صرفاً امکان خارجکردن عضو
پیوندی و انتقال آن به مراکز پیوند را دارند .موقعیت مکانی بیمارستانها روی نقشه در شکل ،1
نشان داده شده است .نام بیمارستانها و زمینهی کاری آنها نیز در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1نام و زمینهی کاری بیمارستانها
نام بیمارستان

نوع

زمینه کاری

لبافینژاد
طالقانی
شهید رجایی
مسیح دانشوری

مرکز پیوند /تأمینکننده
مرکز پیوند /تأمینکننده
مرکز پیوند /تأمینکننده
مرکز پیوند /تأمینکننده

کلیه ،کبد ،پانکراس
کبد و کلیه
قلب
ریه ،قلب

امام خمینی
بقیهالل

مرکز پیوند /تأمینکننده
مرکز پیوند /تأمینکننده

کبد ،قلب ،کلیه
کلیه

سینا
فارابی
فیروزآبادی
امام حسین

مرکز پیوند /تأمینکننده
تأمینکننده
تأمینکننده
تأمینکننده

کلیه
-

بهمحض تأی ید یک مورد مرگ مغزی در هر یک از بیمارستانها ،هماهنگی صورت میگیرد
تا عضو /اعضا در اتاق عمل برداشته شود و عضوهایی که قرار است در همان بیمارستان پیوند
شوند (درصورتیکه بیمارستان امکان پیوند عضو مربوطه را داشته باشد) با توجه به اقدامات و
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هماهنگیهایی که از قبل توسط وزارت بهداشت صورت میگیرد ،آن عضو به بیمار هدف پیوند
زده میشود .سایر اعضا نیز به بیمارستانهای مرتبط حمل میشوند .باید توجه داشت که
مسئولیت تخصیص اعضا به افرادی که درون فهرست انتظار قرار دارند با «وزارت بهداشت»
است و کلیه هماهنگیها از جانب آن وزارتخانه صورت میگیرد .طبق تعریف مسئله فرض
میشود که یک شرکت حمل ونقل تخصصی وجود دارد که دو نوع آمبوالنس (تیپ  1و  )2را در
اختیار دارد .آمبوالنس تیپ  1مجهزتر است و امکان جابجایی بیمار عالوه بر جابجایی عضو
پیوندی را دارد؛ درحالیکه آمبوالنس تیپ  2تنها قادر به جابهجایی عضو پیوندی است .بر مبنای
قراردادی که بین این شرکت حملونقل و بیمارستانهای یادشده بسته شده است ،مسئولیت
جابهجایی بیماران و اعضای پیوندی به این شرکت محول شده است .حال کوشیده میشود
بهوسیله حل مدل پیشنهادی ،مسیریابی ،زمانبندی و توالی بهینه برای پاسخدهی به سفارشهای
برداشت و تحویل اعضای پیوندی و بیماران ،بهنحویکه هزینههای حملونقل و نیز جریمه
دیرکرد و زودکرد حداقل شود ،پیدا شود.

شکل  .1موقعیت مکانی بیمارستانها
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جمعآوری دادهها .مدل پیشنهادی درواقع با الهام از یک مسئله دنیای واقعی توسعه یافته اســت.
اطالعات جمعآوریشده در مورد بیمارستانهای فعال در زمینه پیوند و سازوکار حــاکم بــر فرآینــد
پیوند اعضا ،از طریق مصاحبه حضوری با مسئوالن واحد فراهم آوری اعضای پیونــدی بیمارســتان
مسیح دانشوری تهران بهدست آمده اســت .در ایــن مســئله ،شــبکهای متشــکل از  10بیمارســتان
دولتی در شهر تهران مفروض است که درمجموع  12سفارش برداشــت و تحویــل در یــک روز را
دارنــد .شــرکت حملونقــل دارای  3آمبــوالنس (یــک دســتگاه آمبــوالنس تیــپ  1و دو دســتگاه
آمبوالنس تیپ  )2است .سایر دادههای جمعآوری شده نیز در جدول  ،2مشاهده میشود.
جدول  .2مشخصات مسئله موردنظر
شماره
سفارش

مبدأ سفارش

مقصد
سفارش

عضو پیوندی/
بیمار

A

b

Dp

Ep

AT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

طالقانی
بقیهالل
لبافی نژاد
رجایی
مسیح دانشوری
فارابی
فیروزآبادی
رجایی
امام حسین
سینا
امام خمینی
مسیح دانشوری

لبافی نژاد
مسیح دانشوری
مسیح دانشوری
بقیهالل
امام خمینی
امام خمینی
سینا
سینا
رجایی
طالقانی
مسیح دانشوری
لبافینژاد

پانکراس
ریه
قلب
کلیه
بیمار
کبد
کلیه
کلیه
قلب
بیمار
ریه
پانکراس

6
6
7
6
6
7
6
10
9
12
14
8

9
8
8
10
9
10
10
14
10
15
16
11

3000
5000
10000
2000
1000
4000
2000
2000
10000
1000
5000
4000

3000
5000
10000
2000
1000
4000
2000
2000
10000
1000
5000
4000

7
3
2
9
3
5
9
9
2
5
3
5

برای حل مسئله به کوتاهترین زمان پیمایش مسیر بین هر دو بیمارستان در حالت روان
ترافیک نیاز است .بهمنظور بهدستآوردن این اعداد ،از وبسایت گوگل م ز  1در ساعاتی که
تمامی مسیرها بدون ترافیک بوده (ساعات اولیه بامداد) استفاده شده و اعداد جدول  ،3استخراج
شده است.

1. Google maps
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جدول  .3مدتزمان پیمایش مسیر بین بیمارستانها در حالت ترافیک روان
مسیح

دانشوری

لبافي نژاد

طالقاني

شهید رجايي

بقیهاهلل

امام خمیني

13
12
26
18

سینا

10
17
14
29
21

فارابي

14
16
22
28
26
40
28

8
15
22
17
32
21

9
23
14

فیروز آبادی

19
15
13
19
24
23
30
18

20
14
15

امام حسین

مسیح دانشوری
لبافی نژاد
طالقانی
شهید رجایی
بقیهالل
امام خمینی
سینا
فارابی
فیروز آبادی
امام حسین

18
24
24
22
29
30
32
34
22

15

24
20

21
11
11
7

27
17
16
13
10

26
17
24
20
18
15

34
23
24
19
17
14
7

38
23
34
29
27
26
24
20

21
13
24
19
18
20
17
21
21

21
18

25

در این مدل اثر ترافیک بر مدتزمان طی مسیر در نظر گرفته شده است .بدین منظور،
پارامتر 𝜃 که برابر با درصد افزایش زمان سفر بین دو بیمارستان است ،بسته به بازه زمانی حرکت
محاسبه شده است .برنامهی روزانه به  9بازه دوساعته تقسیم شده که شروع آن ساعت  6صبح و
پایان آن ساعت  24است .به هر یک از این  9بازه یک 𝜃 تخصیص یافته که مقدار آن بر طبق
میانگین مدتزمان سفر در آن بازهی زمانی با استفاده از دادههای سایت گوگلم ز بهدست آمده
است .مقادیر 𝜃 در جدول  ،4نشان داده شده است.
جدول  .4مقادیر 𝜃 برای بازههای زمانی مختلف
6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

𝜃

0

20-22

زماني

22-24

بازه

0/52

0/64

0/60

0/71

1/25

1/23

0/55

0/17
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بنابراین تابع چندضابطهای )𝛼(𝜃 بهصورت زیر خواهد بود:
6≤ 𝛼<8
8 ≤ 𝛼 < 10
10 ≤ 𝛼 < 12
12 ≤ 𝛼 < 14
14 ≤ 𝛼 < 16
16 ≤ 𝛼 < 18
18 ≤ 𝛼 < 20
20 ≤ 𝛼 < 22
22 ≤ 𝛼 < 24

()38

0.0,
0.52,
0.64,
0.60,
𝜃(𝛼) = 0.71,
1.25,
1.23,
0.55,
{0.17,

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد ،مدل پیشنهادی یک برنامه ریاضی غیرخطی عدد
صحیح مختلط است که با روشهای دقیق تحقیق در عملیات به یک برنامه ریاضی خطی معادل
تبدیل شده است .مدل خطی بهدستآمده امکان حل دقیق و کارای آن را با استفاده از نرم افزار
 CPLEXفراهم میآورد .برای حل دقیق مسئله از زبان  OPLدر نرمافزار  CPLEX 12.8.0بر
روی سیستمعامل  64بیتی  Intel (R) Core(TM) i7 2.5 GHzو حافظهی  8 GBاستفاده
شد .با توجه به خطیبودن برنامهریزی بهدستآمده ،مسئله موردنظر در مدتزمان  2300.47ثانیه
( 38دقیقه و  22ثانیه و  24صدم ثانیه) و با مقدار تابع هدف  3755حل شد .در شکل  ،2تب
 statisticsنرمافزار نشان داده شده است.

شکل  .2خروجی تب  statisticsحاصل از حل مسئله توسط

نرمافراز CPLEX
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تواليهای بهینه برداشت و تحويل .توالی بهینه برداشت و تحویل سفارشها در شــکلهای 3
تا  ،5مشاهده میشود .در این شکلها آمبوالنس تیپ  1سفیدرنگ بوده و تیپ  2مشکی است.

آمبوالنس تیپ 1

آمبوالنس تیپ 2

شکل  .3توالی بهینه برای آمبوالنس 1

با توجه به شکل  ،3آمبوالنس 1که تیپ 2است ،ابتدا از پارکینگ خارج شده و برای برداشت
سفارش( 2ریه) به سمت «بیمارستان بقیهالل» میرود .پس ازآن «بیمارستان بقیهالل» را به مقصد
«بیمارستان مسیح دانشوری» برای برداشت سفارش( 12کبد) و همچنین تحویل سفارش 2ترک
میکند؛ س س سفارش  12را در «بیمارستان لبافینژاد» تحویل داده و برای برداشت سفارش 9
(قلب) به سمت «بیمارستان امام حسین» حرکت میکند .پس از برداشت سفارش  9در
«بیمارستان امام حسین» آن را در «بیمارستان رجایی» تحویل میدهد و به سمت پارکینگ
بازمیگردد.
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شکل  .4توالی بهینه برای آمبوالنس 2

طبق شکل  ،4آمبوالنس  2که تیپ  2است ابتدا برای برداشت سفارش  4و سفارش ( 8هر
دو کلیه) پارکینگ را به مقصد بیمارستان رجایی ترک میکند .پس ازآن در بیمارستان طالقانی
سفارش ( 1پانکراس) را برمیدارد و آن را در «بیمارستان لبافینژاد» تحویل میدهد (باید توجه
داشت که کماکان سفارشهای  4و  8در آمبوالنس قرار دارند) .پس از ترک «بیمارستان
لبافینژاد» ،آمبوالنس به «بیمارستان فیروزآبادی» میرود و سفارش ( 7کلیه) را تحویل میگیرد؛
س س به «بیمارستان سینا» میرود و در آنجا سفارشهای  7و  8را تحویل میدهد .مقصد بعدی
«بیمارستان فارابی» است که در آن سفارش ( 6کبد) برداشته میشود و پس ازآن آمبوالنس به
«بیمارستان امام خمینی »رفته و سفارش  6را تحویل میدهد و همچنین در آن بیمارستان
سفارش ( 11ریه) را برمیدارد .پس از ترک «بیمارستان امام خمینی» ،آمبوالنس به «بیمارستان
بقیهالل» میرود و در آنجا سفارش ( 4کلیه) را تحویل میدهد .آخرین مقصد آمبوالنس
«بیمارستان مسیح دانشوری» است که در آن سفارش  11را تحویل میدهد و درنهایت به
پارکینگ بازمیگردد.

284

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 1401

شکل  .5توالی بهینه برای آمبوالنس 3

در شکل  ،5مسیر آمبوالنس  3که تیپ  1است به تصویر کشیده شده است .این آمبوالنس
ابتدا پارکینگ را به مقصد «بیمارستان لبافینژاد» بهمنظور برداشت سفارش ( 3قلب) ترک
میکند .پسازآن به بیمارستان مسیح دانشوری میرود ،سفارش  3را تحویل میدهد و سفارش 5
(بیمار) را برمیدارد؛ س س به «بیمارستان امام خمینی» میرود و در آنجا سفارش  5را تحویل
میدهد .بعد از ترک «بیمارستان امام خمینی» به «بیمارستان سینا» میرود و سفارش( 10بیمار)
را برداشته و آن را در بیمارستان طالقانی تحویل میدهد .درنهایت از «بیمارستان طالقانی» به
پارکینگ بازمیگردد.
تحلیل حساسیت .در این بخش با اعمال تغییرات روی پارامترهای مسئله ،عملکرد مدل ارزیابی
میشود .برای این کار تعدادی مسئله با ابعاد کوچکتر تولید شده و در هر یک از آنها به تغییر
پارامتری خاص و بررسی اثر آن روی جواب مسئله پرداخته میشود.
هزينه ثابت .ابتدا نحوه اثرگذاری هزینه ثابت بر مدل بررسی میشود .بدین صورت که هزینه
ثابت مربوط به دو تیپ آمبوالنسی تغییر داده شده و سایر پارامترها ثابت نگه داشته میشود.
مقدار این تغییرات و مشخصات این مسائل در جدول  ،5آورده شده است .جزئیات سفارشها نیز
در جدول  ،6قابلمشاهده است .درنهایت نتایج حاصل از حل این  5مسئله با نرمافزار CPLEX
در جدول  ،7نشان داده شده است.

ارائه يک مدل رياضي برای ( ...میرزاپورآلهاشم و همکاران)

285

جدول  .5مشخصات مسائل تولیدشده برای تحلیل حساسیت مدل نسبت به هزینه ثابت
پارامتر

مسئله 1

مسئله 2

مسئله 3

مسئله 4

مسئله 5

تعداد بیمارستانها
تعداد سفارشها
تعداد نوع سفارشها
تعداد آمبوالنس تیپ 1
تعداد آمبوالنس تیپ 2
هزینه ثابت آمبوالنس تیپ 1
هزینه ثابت آمبوالنس تیپ 2
مجموع هزینه ثابت

10
5
6
1
2
500
250
1000

10
5
6
1
2
1000
500
2000

10
5
6
1
2
2000
1000
4000

10
5
6
1
2
5000
2500
10000

10
5
6
1
2
10000
5000
20000

جدول  .6جزئیات سفارشها
سفارش

مبدأ

مقصد

نوع عضو  /بیمار

a

b

Dp

Ep

AT

1
2
3
4

طالقانی
بقیهالل
لبافینژاد
رجایی
مسیح
دانشوری

لبافی نژاد
مسیح دانشوری
مسیح دانشوری
بقیهالل

پانکراس
ریه
قلب
کلیه

6
6
7
6

9
8
8
10

3000
5000
10000
2000

3000
5000
10000
2000

7
3
2
9

امام خمینی

بیمار

6

9

1000

1000

3

5

جدول  .7نتایج بهدستآمده از تغییر هزینه ثابت
شماره مسئله

تابع هدف

1
2
3
4
5

962/6
1712/6
3212/6
7712/6
15212/6

با توجه به جدول  ،7مقدار تابع هدف با هزینه ثابت نسبت مستقیم دارد و با افزایش آن،
افزایش یافته و با کاهش آن نیز کاهش پیدا میکند .از طرفی بهدلیل آنکه سفارش شماره ،5
درخواست جابهجایی بیمار است و تنها آمبوالنسهای تیپ  1قادر به انجام آن هستند ،در تمامی
جوابها با درنظرگرفتن هزینه بیشتر این نوع آمبوالنس ،مدل ناگز یر به استفاده از آن شده است؛
بنابراین برای کاهش هزینههای ثابت میتوان تنها از یک نوع ناوگان متشکل از آمبوالنسهای
تیپ  2استفاده کرد و تنها به حملونقل اعضا پرداخت .رابطه هزینه ثابت با مقدار تابع هدف در
شکل  ،6نشان داده شده است.
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16000
14000

10000
8000
6000
4000

مقدار تابع هدف

12000

2000
0

٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

هزينه ثابت

شکل  .6رابطه هزینه ثابت با مقدار تابع هدف

چنانچه در مسئله آمبوالنس تیپ  1شود ،همانگونه که انتظار میرود در همان ابتدای اجرای
مدل جواب نشدنی بهدست میآید که صحت عملکرد مدل را در حاالت غائی نشان میدهد.
مقادير پارامتر 𝜽 .در این بخش اثر تغییر مقادیر 𝜃 روی مقدار تابع هدف بررسی میشود.
همانطور که توضیح داده شد 𝜃 ،نشان دهنده درصد افزایش زمان سفر بین دو بیمارستان است و
با میزان ترافیک نسبت مستقیم دارد .در اینجا با درنظرگرفتن مشخصات ذکرشده در جدول ،6
سفارشها با پنجرههای زمانی متفاوت و درنتیجه 𝜃های متفاوت ،در نظر گرفته میشود و پنجره
زمانی سفارشها از [ ]9-6که ترافیک کمتری دارد به [ ]20-16که زمان اوج ترافیک است ،تغییر
پیدا میکند .نتایج نشان میدهد که تابع هدف به مقدار  1040/13تغییر میکند که نسبت به
حالت قبل 8 ،درصد افزایش را نشان میدهد .بهعبارت بهتر درنظرگرفتن واقعیات ترافیک شهری
میتواند تا حدود  10درصد در یک مسئله با ابعاد کوچک باعث تحمیل هزینههای اضافی شود
که اهمیت مدل پیشنهادی را تصدیق میکند (جدول )8؛ بنابراین نتیجه مستقیم این تحلیل آن
است که برنامهریزی زمانهای جراحی و پیوند که در بیمارستانها صورت میگیرد نهتنها باید بر
اساس محدودیتهای درون بیمارستانی نظیر ساعات خالی اتاق عمل ،بخش جراحی و
مراقبتهای ویژه ،دردسترسبودن پزشک جراح و موجودبودن امکانات و غیره صورت پذیرد ،بلکه
باید همزمان به محدودیتهای خارج از محیط بیمارستان و بهویژه بار ترافیک شهری و اثر
مستقیم آن در کاهش هزینههای حملونقل و نیز کاهش مؤثر تأخیرها توجه ویژه کرد .حتی
پیش از آن ،در هنگام مکانیابی برای احداث بیمارستانها توجه به کوریدورهای شهری و
دسترسی محلی به بیمارستانها و نیمنگاهی به نقشه توسعه شهری توصیه میشود.
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جدول  .8مقایسه حالت اوج ترافیک با ترافیک معمولی
شماره مسئله

تابع هدف

در حالت ترافیک معمولی
در حالت پیک ترافیک

962/6
1040/13

مقادير  SPو  .SDدر این قسمت مقادیر پارامترهای ( SPmمدتزمان موردنیاز برای برداشت
سفارش mام) و ( SDmمدتزمان موردنیاز برای تحویل سفارش mام) تغییر داده میشود و اثر
آن بر مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای این کار با استفاده از دادههای جدول  ،9اثر افزایش
این پارامترها بر مقدار تابع هدف و با فرض ثابتماندن سایر پارامترها محاسبه میشود.
جدول  .9تحلیل حساسیت مربوط
SP1

مسئله
پایه
بعد از
افزایش

/2
0
/4
0

به تغییر پارامترهای  SPو SD

SD1

SP2

SD2

SP3

SD3

SP4

SD4

SP5

SD5

Z

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/3

962/60

0/2

0.4

0/2

0.4

0/2

0.4

0/2

0/2

0/6

1004/24

با توجه به جدول  ،9با دوبرابرشدن مدتزمان موردنیاز برای برداشت و تحویل سفارشها،
هزینه و درنتیجه مقدار تابع هدف حدود  4درصد افزایش پیدا میکند؛ درنتیجه با کاهش زمان
سرویس تا حدی که به کیفیت خدمترسانی لطمهای وارد نشود میتوان هزینههای حملونقل و
نیز تأخیرها را کاهش داد که این امر از طریق ایجاد سازوکارهایی که مانع بروز ازدحام در محوطه
بیمارستان میشود تا حدودی امکانپذیر است.
با توجه به نتایج ،مسئله با  10بیمارستان در حدود نیم ساعت حل شده است .حتی با افزایش
دوبرابری تعداد بیمارستانها و نیز تعداد آمبوالنسها ،حل مسئله در زمان منطقی و حدود یک
ساعت صورت میپذیرد .در ابعاد بزرگتر نیز میتوان با متوقفکردن نرمافزار با درصد بهینگی 5
تا درصد ،جوابهای نزدیک به بهینه را در زمان منطقی بهدست آورد .با توجه به اینکه مدل
غیرخطی پیشنهادی اولیه با استفاده از روشهای دقیق به فرم خطی تبدیل شد و ازآنجاکه مبحث
پیوند اعضا در حالتهای کاربردی حتی در شهرهای بزرگ ،تعداد معدودی از بیمارستانها و
آمبوالنسها را درگیر میکند  ،ابعاد مسئله در مسائل دنیای واقعی نیز به حدی است که با
نرمافزارهای استاندارد بهینهسازی در زمان منطقی قابلحل است؛ ازاینرو ضرورت توسعه
روشهای حل فراابتکاری در این مسئله بهخصوص احراز نشد.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،مدلی برای مسیریابی یک زنجیره تأمین پیوند اعضا در شهر تهران ارائه شد.
مدل ارائهشده به دنبال یافتن زمانبندی و توالی بهینه برداشت و تحویل اعضا و بیماران با یک
ناوگان ناهمگون از آمبوالنسهای ویژه است؛ بهطوریکه هزینههای حملونقل و جریمههای
زودکرد و دیرکرد حداقل شود؛ ضمن اینکه زمان ایسکمی سرد بهعنوان بیشترین زمانی که آن
عضو را می توان خارج از بدن نگهداری کرد و سایر محدودیتهای عملیاتی رعایت شوند .در مدل
پیشنهادی ضمن اینکه زمان بهصورت پیوسته در نظر گرفته شده است ،ترتیب برداشت و
تحویلها میتواند بهصورت کامالً مختلط توسط مدل تعیین شود به این معنا که لزوماً اینطور
نیست که همه برداشتها ابتدا و س س تحویلها برنامهریزی شود .از طرفی در مدل پیشنهادی
اثر بار ترافیکی با استفاده از یک تابع کلی چندضابطهای مدلسازی شده است و قابلیت آن را
دارد که با استفاده از خروجیهای سیستمهای کنترل ترافیک شهری حتی تا دقت دقیقه وارد
مدلسازی شود .ازآنجاکه مدل پیشنهادی در فرم اولیه یک مدل برنامهریزی ریاضی عدد صحیح
مختلط غیرخطی است با استفاده از تکنیکهای دقیق ،به فرم خطی تبدیل شده است که حل آن
را در زمان منطقی و با استفاده از نرمافزارهای استاندارد بهینهسازی میسر میسازد؛ درضمن باید
به این نکته توجه کرد که بهدلیل ماهیت خاص این مسئله ،در مثالهای دنیای واقعی نیز تعداد
بیمارستان ها و ناوگان مربوطه محدود است و نیاز به استفاده از روشهای فراابتکاری چندان
ضرورت ندارد.
نتایج تحلیل حساسیت ،اثر کاهش زمان های سرویس (برداشت و تحویل) در کاهش معنادار
هزینهها و تأخیرها را آشکار کرد .از طرفی اثر منفی بار ترافیکی در برنامهریزی جراحی پیوند
اعضا مهم ارزیابی شد و اهمیت مدل پیشنهادی را تأیید کرد .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود که مسائل مربوط به زمانبندی جراحیهای اعضای پیوندی که با عنوان «زمانبندی
اتاق عمل» در مبانی نظری موضوع شناخته میشود ،با مسئله برداشت و تحویل اعضا ادغام شود؛
چراکه برنامهریزی مستقل جراحیها که بهصورت بازههای پنجرههای زمانی در مدل پیشنهادی
منعکس شده است ،بدون لحاظکردن برنامهریزی برداشت و تحویل و بار ترافیکی به تأخیرات
ناخواسته و گاهی کاهش احتمال موفقیت پیوند اعضا منجر میشود.
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