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 چکیده

 و کاالها برای تقاضا و یافته کاهش شدت به ها توانمندی ها، ساخت زیر دیدگی آسیب دلیل به بحرانی، شرایط بروز با

 و حمل تعمیرات، نگهداری، تدارکات، از اعم مختلف های بخش همه کننده لجستیک هماهنگ.یابد می افزایش خدمات

      شد.داشته با یعیطب یایرخورد با بحران و بالب در را الزم انعطاف باید تیکلجس. باشید می....  و ماشین آالت نقل،

 سعی ریاضی، اثبات و هاها، تکنیکمدل از استفاده با که است مدیریت علم های مجموعه زیر از یکی عملیات در تحقیق

 یکی ستا ذکر به الزم. است شده تبدیل علم از حوزه یک آن، به وسیع کاربرد و گستردگی به بنا ولی دارد مسائل حل در

باشد  که کمک شایانی به موضوع این  می سازی مدل مسائل حل برای عملیات در تحقیق علم هایروش بزرگترین از

مقاله یعنی عملیات  امدادونجات می کند و برای یافتن نقطه بهینه در مسایل بهینه سازی و یافتن نقطه بهینه در تصمیم 

 عملیات در تحقیق تحقیق کاربرد این هدف سازی ها و تصمیم گیری ها در انجام موفق عملیات امدادونجات  کمک میکند 

های انجام شده بصورت توصیفی سعی در توصیف  کاربرد پژوهش باشد. با استفاده از پژوهشعملیات امدادونجات  می در

 است . عملیاتی در عملیات امدادونجات  گردیده

 

 ، مخاطرات مدیریت ایمنی عملیات امدادونجات ، لجستیک ، نیروی عملیاتی ، واژگان کلیدی : 

  

 
 
 

 مقدمه

هرساله سوانح طبیعی یا ساخته دست بشر قسمت های مختلفی از جهان را گرفتار کرده و آسیب های جانی و مالی زیادی 

را برجای می گذارد . انسانها همواره در تالش برای مقابله و کاهش خطر های محیط اطراف خود بوده اند . تنها دولت ها 

ید پاسخگوی ساکنان و مردم در انتظار دریافت کمک باشند بلکه میتوان با ایجاد نیستند که دراولین ساعات بروز حادثه با

راهکار های مناسب تمامی بخش های دولتی و غیر دولتی را دراین امر خطیر مشارکت داد . در سازمان های امدادی که 
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ه رسانی در زمان وقوع حادث رسالت حفظ ، تامین و نگهداری ، اعتالی سالمت ، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و کمک

 رب زیادی اقتصادی و جتماعیاخسارات  زلزله مختلف، ادوار طول در نیاز بیشتر احساس می شود.   را برعهده دارند ، این

 می نظر هب ضروری کامالً امری بهینه صحیح و مدیریت یک قالب در بحران این با است ، مقابله کرده تحمیل ایران جامعه

 رسد.                               

 ستا و مشکالت عملیات پیش روی فرآیند امدادونجات  مسائل حل درصدد که است علمی رویکردی عملیات در تحقیق

 لیاتعم در تحقیق. است تر در امدادونجات  بهینه و گیری بهتر تصمیم جهت امدادگران و نجاتگران  به کمک آن هدف و

 منجر ریگی تصمیم به که ای هرمسئله در. دارد کاربرد و شده شناخته ها حوزه از بسیاری در ولی ستا نوپایی علم گرچه

 رفع ،عملکرد تسهیل عملیات جهت در تحقیق مباحث امروزه. است تر پررنگ عملیات در تحقیق فن کارگیری به شود

 دادیسازمانی و لجستیکی و نیروهای ام منابع بهینه استفاده و باالی نیرو های عملیاتی وری بهره سوی به ها پیچیدگی

 .دارد ایگسترده کاربرد

ور اعالم به نیروهای امدادی و حضو  خبر واصله  تحلیل یه وز، تجکسب خبرفرایند سیستماتیک در  عملیات امدادونجات

کردن  و کمینهلیات نتیجه عملکرد عمنمودن  منظور بیشینهبه است که  نیروهای امدادی در محل حادثه جهت امدادرسانی

 مبتنی بر آن است که سه گام زیر مورد عملیات امدادونجات . شودمی ناشی از حادثهپیامدهای ناگوار  احتمال وقوع یا اثر

رو به رو است. در گام دوم، به  چه نوع حادثه ای ودر چه موقعیت جغرافیاییتوجه قرار گیرد: در گام اول الزم است سازمان 

انجامد. در یم نقشه عملیاتیترسیم  بپردازد که مجموع این دو مرحله به اعزام تیم های عملیاتینظر ز نقطهاحادثه ارزیابی 

 .شوده میاشار مشکالت و کمبود منابع پیش روی امدادگران و نجاتگران و تیم های عملیاتیبا  های مقابلهگام سوم به راه

انجام به موقع عملیات جهت های یکی از کارآمدترین روش دونجاتتئوری و نظریه های پژوهش عملیاتی در عملیات امدا

رو به، روعملیات امدادونجات وجود استراتژی مشخص در زمینة  است. بدونه امدادرسانی به حادثه دیدگان و کاهش آسیب 

به  منظور دستیابیکشند، غیر قابل اجتناب است. لذا به را به چالش می امدادگران و نجاتگران هایی که شدن با بحران

  ، پذیرش ریسک ضروری است.عملیات در هر  کارایی بیشتر و موفقیت

تند. اغلب هس امدادونجات های عملیاتی، بیشتر ناشی از گستره وسیعی از احتماالت بروز خطا و نقصان در عملیاتریسک

، خطای انسانی ها حاصلاین ریسک .دانندمیسهل انگاری در فرآیند اطالع رسانی به نیروهای امدادی این ریسک را در 

یری گهای آن، خطا در تصمیمبرنامه خطای اپراتور های مرکز کنترل و هماهنگی عملیات در کسب خبر اولیه می دانند که 

 به مصدومان و شکست عملیات امدادنجات است. آسیب های جانیو 

یات عمل، عملیات امدادونجات ی المللی در زمینهبین عنوان مرجع ، بهبین المللی صلیب سرخ و هالل احمر ی کمیته

مجموعه اقداماتی که انجام میشود تا قبل از رساندن مصدوم به مرکز » صورت زیر تعریف کرده است:  را به امدادنجات 

 .«درمانی آسیب و مصدومیت فرد حادثه دیده کاهش یابد و مصدومیت فرد حادتر نشود

لومی ع استفاده از تاس داشته همراه به را نجات و عملیات امداد زلزله زده، دشواری مناطق به دسترسی لذا همواره پیچیدگی

 نهایت رد گیری و بهینه سازی تصمیم بدهد، سبب را بحران با برخورد آنالیزاستراتژیهای مختلف در و که امکان بررسی
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 می مانز و مکان ترکیب امکان انعطاف پذیری و به توجه با سیستمهای عامل مبنا از استفاده.   شود می خسارات کاهش

 . باشند نجات امداد و مسائل استراتژیک مدیریت و در زمینه شبیه سازی عملیات قدرتمند تواند ابزاری

 

 مطالعه ادبیات

 

ای با وقوع زلزله  2031در خرداد ماه  - امداد و نجاتعملیات  آشنایی با سوابق و فعالیتهای تاریخچه امدادونجات : 

ماه بعد در سیرجان و کرمان و همچنین جاری شدن سیالب های گسترده  0در شرق خراسان و زلزله ای دیگر به فاصله 

 در همان سال در استانهای گیالن , مازندران , آذربایجان شرقی و اصفهان زندگی بسیاری از هموطنان به مخاطره افتاد و

ستفاده از ا سوانح برای اولین بار نیروهای ارتش بعنوان عوامل حکومتی و بادر این  باعث تلفات و خسارات بسیاری گردید .

نیرو و امکانات موجود به کمک آسیب دیدگان شتافتند و اولین استمداد ملی برای کمک به آسیب دیدگان در سطح کشور 

جمعیت  ود. اولین جلسه اینانجام گردید . این استمداد جرقه ای برای سازماندهی تشکیالتی جمعیت شیر و خورشید سرخ ب

در عمارت گلستان تشکیل شد .  2031تحت عنوان جمعیت شیرو خورشید سرخ در ششم مرداد مصادف با عید غدیر سال 

فعالیتهای امدادی بعنوان یک فعالیت جنبی و در سایه خدمات درمانی که بیشتر مورد نیاز جامعه بود ، قرار گرفت .  در ابتدا

ن عوامل امدادی جمعیت نیروهای داوطلب یا دانش آموزان عضو سازمان جوانان بودند . اولین آئین در آن هنگام بیشتری

به تصویب هیئت مرکزی جمعیت رسید . بموجب این آئین نامه مسئولیت ارائه خدمات  2031نامه خدمات امدادی در سال 

سیب دیدگان سوانح و سوانح طبیعی در زمان جنگ و همچنین ارائه خدمات امدادی به آ امدادی درمانی به آسیب دیدگان

عهده جمعیت محول گردیده بود . اولین تشکیالت رسمی امداد بصورت منظم با استخدام نیروهای تمام وقت ه صلح ب

جهت ادارات سازمان مرکزی امداد کل و زیر نظر هیئت کمک به آسیب دیدگان که در واقع نقش سازمان امدادی ملی 

و استقرار نظام جمهوری  2031با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  آغاز بکار کرد 2033د در سال کشور را ایفا میکر

اسالمی همراه با دگرگون شدن ساختار کلی جمعیت و جدا شدن بخش درمان از فعالیت های آن ، عمده وظایف جمعیت 

یکبار دیگر ساختار  بنا به ضرورت 2033ال به خدمات امدادی سوانح ، جوانان و خدمات حمایتی معطوف گردید . در س

تشکیالتی امداد بر حسب وضعیت جدید و شرایط جنگ تحمیلی مورد تجدید نظر قرار گرفت . تربیت و تامین نیروهای 

انسانی در زمینه های درمان , فنی و خدماتی ، پشتیبانی و حمایت و ارائه خدمات امدادی به آوارگان مناطق جنگی و مناطق 

جمعیت قرار گرفت . خدمات ارزنده جمعیت در عملیاتهای گسترده ملی و بین المللی ، زلزله  ان شده نیز جزء خدماتبمبار

موجب گردید جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  2013گیالن و زنجان و بحران آوارگان عراقی در سال  36سال 

جمعیت قدرتمند جهان  23احمر کسب نماید و بعنوان یکی از جایگاه ویژه ای را در بین جمعیت های صلیب سرخ و هالل 

                     .در پاسخگوئی به سوانح مطرح گردد
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 مفهوم امدادونجات

ها در حین حادثه با هدف امدادرسانی رهاسازی و نجات مجروحان و مصدومان گرفتار در به مجموعه اقدامات و فعالیت

د شود یا افرادی که هویدا هستنها دسترسی پیدا میشامل افرادی که در اثر جستجو به آنشود و صحنه آسیب گفته می

ای است که بسیاری از متخصصی با کاربرد آن مخالف هستند. در بسیاری از متون از لغت عملیات امداد و نجات واژه

جموعه اقداماتی است که دامنه است. عملیات امداد خود به تنهایی شامل متخصصی عملیات جستجو و نجات یاد شده

فعالیت آن از قبل و حین و پس از سوانح ممکن است تا مدت زیادی ادامه داشته باشد اما عملیات جستجو و نجات محدوده 

 و نتری ایی حرفه نشانی آتش است فراوانی هایزیرحوزه شامل خود نجات، و جستجو کلی ی زمانی مشخصی دارد. حوزه

 ....استو نجات و امداد و سوزی آتش با باطارت در شغل ترین مهم

 

 دامنه کاربرد امدادونجات

، با اضافه شدن واژه نجات به سازمان امداد ، وظائف این سازمان وارد مرحله نوینی شد و مسئوالن سازمان 2016در سال 

مال سازمانی ( و نیروی انسانی اعبرای اجرای نفشی فراتر و پر اثرتر در جامعه ، تغییراتی را در نمودار تشکیالتی )چارت 

 :کردند .هم اینک این سازمان از بخشهای زیر تشکیل یافته است

 .شدمعاونت آموزش و برنامه ریزی : که دارای دوبخش مدیریت آموزش و مدیریت آمار و برنامه ریزی می با2-2) 
 وپشتیبانی عملیات ، مدیریت امداد هوائی  معاونت عملیات : که در بردارنده چهار بخش مدیریت عملیات ، مدیریت(  2 -1

  .دریایی و مدیریت ارتباطات و مخابرات رادیویی است
 معاونت خدمات و پشتیبانی : نیز بخشهای مدیریت ترابری ، مدیریت امور اداری و مدیریت تدارکات را داراست( 0-2

نوع وسائط نقلیه یکی از ناوگان بزرگ حمل و نقل امکانات موجود ترابری و حمل و نقل سازمان از نظر تعداد و  -ترابری 
کشور در زمینه های امدادی محسوب میشود و با خریدهای مستمر وسائط نقلیه کاربردی نظیر وانت آمبوالنس و کامیون 

 از نظر حمل و نقل و جابجائی محموله های امدادی برای عملیات درون مرزی و بر

متر مربع زیر بنا  133333ارائه خدمات امدادی ، پایگاههای امداد و نجات با وسعت بمنظور بهینه سازی کیفیت  -انبارها 

اطالعات انبارهای مراکز استانها بر اساس یک برنامه رایانه ای به پایگاه . جهت پایگاه امدادی و انبار احداث شده است

در اختیار حوزه سازمان امداد و نجات مرکزی وصل میباشند و اطالعات موجودی و تغییرات موجودی انبارها بصورت روز 

  .  )پایگاه مرکزی ( قرار میگیرد

 2003سیستم ارتباطات رادیویی : این سیستم که به عنوان سلسله اعصاب مرکزی سازمان در سوانح مطرح است، در سال 

 ز قوی ترین مراکزبرای اولین بار به خدمت گرفته شد . در حال حاضر شبکه ارتباطی جمعیت هالل احمر ایران یکی ا

 .میشودامدادی در بین جمعیت های ملی منطقه محسوب 

 

 



09  

 

نجات و امداد اتیعمل در یاتیعمل پژوهش کاربرد  

 در عملیات پژوهشتعریف 

. ردمیگی قرار توجه مورد صنایع مهندسی در آن کاربردی که جنبه های است، کاربردی ریاضیات زیرشاخه های از یکی

. بهتر صمیم گیریت به کمک برای یافته، توسعه تحلیلی بستن روشهای به کار به منظور است تکنیکی عملیات در تحقیق

 اجرایی رانمدی به همواره پیچیده، شرایط تحلیل برای ریاضی، نظیر، مدلسازی روشهایی از استفاده با عملیات در تحقیق

 در حقیقت میتوان خالصه به طور. داد خواهد را ثمربخش و بهینه کارا، ایجاد سیستم و مناسب تر تصمیمهای اتخاذ توانایی

 جنگ در ت .دانس ممکن تصمیم مناسب ترین تعیین به منظور واقعی حل مسائل در ریاضی مدلسازی از استفاده را عملیات

 ریتداب و یشیالج سوق مسائل در تا آورد عمل به یدعوت دانشمندان از یگروه از انگلستان در ینظام یفرمانده دوم یجهان

 ینظام حدودم منابع از استفاده روش نیموثرتر نییتع آنها هدف. ندینما مطالعه کشور ییهوا و ینیزم دفاع به مربوط یجنگ

 بود یرادار از استفاده روش و دیجد نوع یها افکن بمب ییکارا مطالعه گرفت قرار یبررس مورد که یمسائل جمله از. بود

 به( اتیعمل رد قیتحق) یاتیعمل پژوهش یرسم تیفعال نیاول عنوان به گروه نیا لیتشک. بود شده اختراع یتازگ به که

 ینظام اتیعمل در پژوهش به گروه نیا که بود شده داده مناسبت نیبد "ظاهرا یاتیعمل پژوهش نام. است آمده شمار

 قیطر از را یعلم اطالعات که است شده شناخته یا رشته عنوان به آغاز از ،یریگ میتصم دیجد رشته نیا. بود پرداخته

 دیام جینتا. ردیگ یم کار به محدود، منابع از استفاده نحوه نیبهتر نییتع منظور به مختلف، یها نظام در متخصص یگروه

 داشت آن بر را متحده االتیا ینظام یفرمانده بود آمده دست به ایتانیبر اتیعمل در قیتحق یها گروه توسط به که یبخش

 دهیچیپ مسائل مطالعه توان یم ییکایآمر یها گروه زیآم تیموفق یها تیفعال از. دینما شروع را یمشابه یها تیفعال تا

 از پس. ردب نام را یکیالکترون وسائل از موثر استفاده و ایدر یگذار نیم طرح پرواز، دیجد یالگوها ابداع ،ینظام تدارکات

 ائلمس یبرا ییها حل راه یجستجو در نانیا. نمود جلب خود به را یصنعت رانیمد توجه ینظام یگروهها تیموفق جنگ،

 تیواقع نیا وجود با را،یز. شدند یم حادتر روز به روز ،یتجار التیتشک در یشغل تخصص شدن وارد اثر بر که بودند خود

 ممکن مشاغل نیا یفرد اهداف ند،یآ یم وجود به سازمان کی یکل هدف به خدمت یبرا یتخصص مشاغل اصوال که

 در که است شده یا دهیچیپ یریگ میتصم مسائل به منجر وضع نیا. نباشند سازگار سازمان آن مقاصد با همواره است

 هچ اگر. ندیآ بر یاتیعمل پژوهش یها روش نیموثرتر از استفاده مورد در تا نموده مجبور را یتجار یها سازمان تینها

 سرعت به رشته نیا یرهبر که نگذشت یزیچ بود، ریکب یایتانیبر با دیجد نظام کی عنوان به اتیعمل در پژوهش یشگامیپ

 روش و گرفت، قرار همه قبول مورد که رشته نیا در یاضیر روش نیاول. گرفت دست به متحده االتیا را رشد حال در

 وجود هب دانتسک.ب.جورج ییکایآمر دانیاضیر توسط به یالدیم 2631 سال در شد، دهینام یخط یزیر برنامه مپلکسیس

 یدیجد یکاربردها و ها کیتکن ،یصنعت و یعلم موسسات در عالقمندان یها یهمکار و ها تالش با بعد به آن از.  آمد

 ییتوانا هک است، دیجد یرقم انهیرا همزمان توسعه مرهون یادیز اندازه تا یاتیعمل پژوهش در موثر شرفتیپ. اند آمده دیپد

 پژوهش ود،ب نشده ساخته یرقم وتریکامپ اگر قت،یحق در. دارد اطالعات یابیباز و کردن انبار و یمحاسبات سرعت در یمیعظ

 کسب یاتیعمل یها نهیزم انواع در را یکنون بخش دیام تیموقع بزرگ، اسیمق در یمحاسبات لیمسا داشتن با یاتیعمل

 وسساتم ادیز تعداد امر نیا صحت. نمود مشاهده ها نهیزم از یاریبس در توان یم امروزه را یاتیعمل پژوهش ریتاث. کرد ینم

 . ندینما یم  عرضه رشته نیا در مختلف سطوح در ییها دوره که است یعلم
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 کاربرد های تحقیق در عملیات

 
 شیاز گرا ،یساز نهیدر مسائل به نهینقطه به افتنی یاست که برا اتیاضیاز ر یرشته ا انیم یشاخه ا ،یاتیپژوهش عمل

 میسائل مفاهع موبر اساس ن نهینقطه به افتنی. کندیها استفاده م تمیالگور یآمار و طراح ،یاضیر یزیبرنامه ر مانندیی ها

یا  –( یساز ممی)ماکز یساز نهیشیبرب اتیدر عمل قی. مسائل تحقشودیها استفاده م یساز میو در تصم داردتمرکز  مختلف

 صمیمت مسئله یک حل برای متعددی های روش. تمرکز دارند دیچند ق ای کیبا استفاده از کمینه سازی )مینیمم سازی(

 اشاره یرز موارد به می توان روشها این متداول ترین و پرکاربردترین از. دارند وجود عملیات در تحقیق اصول توسط گیری

                                                                                              کرد :
ونقل ، روش پله سنگ ، روش کمترین هزینه ، روش گوشه شمال غربی ، روش سیمپلکس ، حمل ،  خطی برنامه ریزی

تقریبی وگل ، تخصیص ، عدد صحیح ، برنامه ریزی غیر خطی ، برنامه ریزی پویا ، نظریه صف ، نظریه بازی ، نظریه 

                                                                                                                                         .مارکوف ، شبیه سازی و تکنیک مونت کارلو
شبکه  در مواد و کاال نقل و حمل بهینه . مدیریت2شامل این موارد است :  به عملیاتی پژوهش کاربرد نمونه های از برخی
 زمانی . برنامه ریزی0اثربخشی  و کارایی بهره وری، بی. ارزیا1انتقال  لوله های و هوایی دریایی، جادهای، ارتباطی های

. 3 آموزش اثربخشی و افزایش شده تلف زمانهای از کاستن هدف با کنفرانسها و دانشگاهها مدارس، در مختلف جلسات
 ترافیک . مدیریت 3هزینه ها  از مؤثر استفاده هدف با بهینه . بودجه ریزی 3مشاغل  به کاری نیروهای بهینه تخصیص

          جاده ای و خیابانی

                                                                                                                                                     به مشاغل                                                                                                      کاری نیروهای بهینه .تخصیص1
 یافته های پژوهش

 
(  2061) یو قاسم یگی( و  ولد ب2062سده و همکاران ) یفیانجام شده توسط شر یبر اساس پژوهشها قیتحق یها افتهی

که قلمرو پژوهش حاضر به لحاظ  باشدیم نیچن نیامدادونجات  ا اتیدر  عمل اتیدر عمل قیو با توجه به کاربرد تحق

 یها اتیعمل یاجرا  یبند تیو اولو ییدر رابطه با شناسا صامداد ونجات  و به طور خا یها اتیدر حوزة عمل یموضوع

و زلزله و مراکز کنترل و  لیو س ییای، در یجام شده کوهستان ، جاده اان یها اتیعمل یامدادونجات  و به صورت جزئ

 دومانمصامدادونجات موفق که منجر به نجات  یها اتیعمل قیتحق نیا یامدادونجات  است. قلمرو مکان اتیعمل یهماهنگ

 . دباش یمورد نظر نم یمحدودة خاص ،یبه لحاظ قلمرو زمان قیتحق نیا تیماه باتوجه به تیاست. در نها رانیکشور ا

 اتیملع تیریامدادونجات  که در مد اتیدر عمل اتیدر عمل قیاز کاربرد تحق یگریپژوهش مورد د نیا یها افتهیبراساس 

توانند با  یباشد . که امدادگران و نجاتگران م یم یانسان رویمنابع و ن نهیبه صیتوان به آن اشاره کرد مسئله تخص یم

 اتیجام عملان یبرسند که برا جهینت نیامدادونجات به ا اتیدر عمل اتیعملدر  قیعلم تحق یمحاسبات یاستفاده از روش ها

که امدادگران  ندیبهتر بهره جو اتیانجام عمل یبرا یریو جستجو ونجات از چه مس ایموفق در کوهستان ، جاده ، در یها

 یموفق و آزمودن انواع راه کار ها و صرف انرژ اتیعمل کیانجام  یمختلف برا یاستفاده از روش ها یو نجاتگران بجا
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اساس،  نیبرا .رندیمناسب را بگ میزمان تصم نیدر کمتر توانندیم ریمس نیبا استفاده از روش مسئله ، کوتاه تر ادیو وقت ز

 کرد: فیتعر نیچن نیا توانیتابع هدف را م

 

MinZ=∑ = 2 𝐶(𝑠, 𝑥𝑛)𝑛
𝑛 

                                    

 که  در این فرمول:   

 N    ... مرحله  عملیات اولیه: مرحله کسب خبر ، اعالم به تیم عملیاتی و 

S    آنست نوع عملیات:کوهستان ، جاده ای ، آوار ، غریق ، 

𝑥𝑛     متغیر تصمیم: تعداد عملیات انجام شده در هر رسته عملیاتی 

c     مقدار عملیات های منجر به موفقیت 

( که منجر به نجات آسیب دیدگان می شود از فرمول زیر استفاده cکه برای محاسبه مقدار عملیات های موفقیت آمیز ) 

 می کنیم: 

𝑓𝑛(s, 𝑥𝑛) = C(s, 𝑥𝑛) + 𝑓𝑛 + 2(𝑥𝑛) 

قل اباشد به حد یم زاتیو تجه یاتیعمل یها روین تیریکه مربوط به مد اتیدر عمل قیتحق یاز روش ها یگریروش د

 نیدر ا رندیگ یکه م یماتیباشد که امدادگران و نجاتگران با توجه به تصم یو منابع م یاتیعمل  یرویرساندن اتالف توان ن

منجر  و افتهیو راندمان کاهش   یها بازده روین یاتیتوان عمل کاهشبه  کیکه با نزد یباشند به طور یم میسه نهیزم

کاربرد های نظریه ها و تئوری های تحقیق در عملیات در  دشویامدادونجات و صدمات دوچندان م اتیشکست در عمل

مورد استفاده قرار میگیرد که اساسا از تکنیک های مختلف حل مسئله  CPLEX عملیات امدادونجات ، بهینه سازی موازی

امه ریزی مسیر جستجو و نجات از نظر محاسباتی برن .بهینه سازی شده برای عملیات های امدادونجات بزرگ بهره می برد

 .سخت است و اکثر تکنیک های توسعه یافته برای حل مسائل اندازه عملی برای تخمین شکاف بهینه ناموفق بوده اند

برای حل بهینه مسئله برنامه ریزی مسیر جستجو و نجات گسسته  (MIP)2 فرمول برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

این یک . پیشنهاد شده است، و احتمال موفقیت تجمعی در شناسایی یک هدف را به حداکثر می رساندSAR) ( 1چند عامله

مدل تصمیم گیری یک عامل واحد را به یک تنظیم چند عاملی گسترش می دهد که اطالعات بازخورد پیش بینی شده 

جمع آوری می کند و در عین حال اقدامات عامل ناشی از نتایج مشاهدات احتمالی را در طول اجرای مسیر پیش بینی شده 

ممکن را به تمام جهت های حرکت همسایه ممکن گسترش می دهد و پیچیدگی محاسباتی را به طور قابل توجهی افزایش 

برای انجام  نهبهی باًهای تقریحلراه عبرای ارائه سری CPLEXی از فناوری حل مسئله شنهادپی MIP کردروی.می دهد

                                                             
 مدل عدد صحیح مختلط 3
9 Search and rescue ) جستجو ونجات( 
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و  هاتسازی مشکل، مشخصات محدودیبرای کاهش مدل شترشبکه بی شنمای ک.یکنددادونجات استفاده میعملیات ام

برای ارائه  CPLEXی از فناوری حل مسئله شنهادپی MIP کرد. رویردیگسرعت محاسبات مورد استفاده قرار می شافزای

ت آمده از یی قوی به دسالحد با کدر حالی که ی کند،استفاده می نانهبیبرای مسائل واقع نهبهی باًهای تقریحلراه عسری

 و وادثح در یامدادرسان اتیعمل کی در یاساس و مبرم یازهاین از یکی.کندی الگرانژ ارائه میکپارچگی تآرامش محدودی

 عالوه هب و باشد یم موجود امکانات و ها لیپتانس یتمام از نهیشیب و کامل یور بهره ع،یوس سطح در مترقبه حوادث ای

 یکم و یفیک بهبود در ییبسزا ریتاث بحران، از بعد و نیح قبل، طیشرا در رگذاریتاث عوامل و فاکتورها از کامل شناخت

 تدس یها دغدغه از یکی داده رخ گذشته انیسال در که ییایبال در همواره. داشت خواهد یامدادرسان اتیعمل و ها تیفعال

 یها تیفعال و اقدامات روند در لیتسه و عیتسر یراستا در موضوع، با ریدرگ یروهاین مناسب تیهدا و تیریمد اندرکاران،

 که گرید عوامل به وابسته بعضا و یمتعدد یفاکتورها از کانل اطالعات بدون توان یم چگونه اما و است بوده یامدادرسان

 هک امروز جهان در نمود اعمال را مناسب تیریمد دینما یم جلوه  امدادونجات با رابطه در مرکب و دهیچیپ یتابع قالب در

 یافزارها رمن از استفاده با امور ونیزاسیمکان و است حاکم یانسان یها کنترل و ها دهیپد از یاریبس بر یستمیس تفکر

 یم یاری یربش ازین نیتر مهم عنوان به یمنیا نیتام و شیخو اطراف عتیطب از انتیص و یسازندگ در را بشر شرفته،یپ

 تجربه و است ریناپذ انکار بحران با مرتبط امور یفیک بهبود در  امدادونجات اتیعمل در اتیعمل در قیتحق از استفاده رساند،

 کی یط در یامدادرسان یروهاین که رساند یم اثبات به را مهم نیا ر،یاخ انیسال در بحران با ریدرگ یکشورها در حاصله

 گاز، خطوط یرهایمس مورد در یعیوس اطالعات داشتن دست در به اجیاحت تهران، مانند ییشهرها کالن در ژهیو به اتیعمل

 در تواند یم چگونه مزبور اطالعات. دارند رگذاریتاث عوامل از یگرید یاریبس و ادیز حجم با سوخت رهیذخ مخازن آب،

 آنها مشترک هدف که نجات، مختلف خدمات.  باشد داشته را مناسب یبازده و ردیگ قرار یبردار بهره مورد وقت اسرع

. است یاتیح آنها یبرا یهماهنگ و ارتباط ،یهمکار نیبنابرا. دهند یم انجام را شغل مختلف فیوظا است، افراد جان نجات

 گذاشته اشتراک به گرانیباز نیب وقت اسرع در دیبا یقربان تیوضع و اتیعمل ندیفرآ به مربوط اطالعات د،یکن اضافه آن به

 سازمان، به ،تر قیدق عبارت به و نجات اتیعمل.  است نجات اتیعمل در یابیباز و مقابله یبرا منبع نیمهمتر اطالعات. شود

 آنها از یانبیپشت منظور به گران امداد توسط که نجات اتیعمل طول در اطالعات انیجر و ندهایفرآ ارتباطات، ها، تیمسئول

 اتیعمل شپژوه کاربرد به مقاله نیا نجات، و امداد تیریمد در نجات ییتوانا بهبود یبرا. شود یم نیتضم ها داده ریتفس در

 .  پرداخت امدادونجات و یاتیعمل پژوهش همزمان گرفتن نظر در با نجات و امداد اتیعمل در

 

  نتیجه گیری 

  
یشود که پیشنهاد م میشود، لذانجات باعث افزایش اثربخشی این تیمها  نظر به این که انجام بهتر وظایف تیمهای امداد و

یژگـیهـای یکی از وعملیاتی  توان  نظر به اولویت باالی.  تعیین وظایف تیمها اقدام کند احمـر نسـبت بـه جمعیت هـالل
هـای  پیشنهاد میشود کـه دوره،  عملیـاتی امـداد و نجـات مـؤثر در اثربخشـی آنهـا انفـرادی و گروهـی تـیمهـای

یمهای امداد ت کننده در اثربخشـی از آنجا که سن، متغیری تعیین.  ریزی گردد ارتقای این توان برنامه سـتایآموزشـی در را
حد  امدادی، محدودیت سنی تا کـه در انتخـاب و گـزینش ایـن افـراد فعالیـتهـای و نجات نیست، لذا پیشنهاد مـیگـردد
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 ساعت آموزش تیمهای امـداد و نجـات و اثربخشـی دار بـین مـدت نظر به همبسـتگی مثبـت و معنـی امکان برداشته شود
                                           . اعضای این تیمها تا حد امکان افزایش یابد این تیمها، پیشنهاد مـیگـردد کـه سـاعات آمـوزش

نظارت بر فرماندهی بحران است. در امر مدیریت فرایند مدیریت بحران شامل کاهش تقاضا افزایش عرضه و برنامه ریزی و 
بحران، نقش مردم نقش اساسی را بازی می کنند و در ادامه کار است که مدیریت زنجیره تامین این کمک ها را سامان 
دهی کرده و آن ها نظام می دهد. امروزه مدیریت زنجیره تامین بخش اصلی هر فعالیت است که منجر به بهینگی سیستم 

ک نقش اساسی ایفا می کند. به وسیله مدیریت لجستی  بردن راندمان سیستم می شود. ای  فرایند در مدیریت بحرانو باال
و زنجیره تامین می توان بحران ها را به راحتی پوشش داد. در این مقاله مسئله ای شامل تعدادی پایگاه امداد و نواحی 

داد مشخص بوده و تقاضا برای تجهیزات امدادی تنها در مراکز بحران پایگاه های ام بحران زده درنظر گرفته شد . مکان
برآن است که تمامی پایگاه های امداد و مراکز بحران  همچنین فرض که دارای مختصات معینی می باشند تعیین می گردد.

 رد.     مسیر وجود دا
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