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  چكيده

بـالقوه بـومي و محلـي و فعـال      يها تيظرفكالن و خرد مبتني بر استفاده بهينه از  يها يگذار استيستا  كند يماقتصاد مقاومتي ايجاب 

زيـرا بـا تالطـم اوضـاع اقتصـادي،       سـت ين مسـتثنا بدون تحميل فشار بر مردم دنبال شود. مديريت بحران نيز از اين امـر   ها آنكردن 

به شرايط تعادل قبـل در اسـرع وقـت انجـام شـود.       يريپذ برگشتبومي،  يها تيظرف بر هيتكاجتماعي همراه است و ضرورت دارد با 

ي مـدل  در داخـل كشـور   ،كشور بالخيز دنيا 10ايران در جمع  قرار گرفتن و در حوزه بالياي طبيعي متعدد يتهديدها رغم يعل اكنون هم

عوامـل   تمركز روي در لجستيك امدادي .خصوصاً مبتني بر شرايط اقتصاد مقاومتي وجود نداردزلزله لجستيك امدادي در مقابل  براي

 بـوده برخوردار  يا ژهيواهميت از تخصيص بهينه منابع  منظور به ها آن يبند تياولوو  ياثربخشافزايش كارايي و  برايكليدي موفقيت 

آراء اقتصـاد مقـاومتي و مبتنـي بـر      يهـا  اسـت يساست. براي رسيدن به اين هـدف، بـر اسـاس     قرارگرفتهمقاله حاضر  موردتوجهكه 

در مقابـل زلزلـه    لجسـتيك امـدادي   براي ارائـه مـدل   ها ستميسسيستم در حوزه تحليل  يشناس ييايپواز  ،رندهيگ ميتصمفن و  خبرگان

در  نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق نشـان داد      .تاس شده استفادهو تعادل بازگشت به دوران ثبات هاي اقتصاد مقاومتي و مبتني بر سياست

از يك سيستم منسجم و علمـي برخـوردار باشـد     اگر مديريت لجستيك امدادي ليشهر اردبدر مركالي  8وقوع زلزله با شدت  صورت

تـا حـدود زيـادي     هـاي اسـتان،   هاي معين و سـاير شهرسـتان   استان گيري از امكانات موجود منطقه و با اندكي امداد از با بهره تواند مي

  بحران كمك نمايد.  موفقيت آميز  به مديريت هاي ناشي از زلزله را كاهش داده و خسارات و هزينه

  لجستيك امدادياقتصاد مقاومتي، پويائي شناسي، مديريت فاجعه طبيعي،  يها استيس :هاي كليديواژه

  مقدمه -1

هـايي از قبيـل    عدم توجـه بـه محـدوديت   در لجستيك امدادي 

هـا و   بودجه و زمان حل بحران، عـدم در نظـر گـرفتن ريسـك    

شود تا كنترل امور  تصميمات عجوالنه و بدون تفكر موجب مي

از دست خارج شود؛ و تلفات جاني و مالي زيـادي بـه وجـود    

ها و يا محدود نمـودن اثـرات   بحران مدآ شيپجلوگيري از  آيد.

اضــافي، بازگشــت ســريع و  يهــا نــهيهز، جلــوگيري از هــاآن

مانده اعم  باقي هاي هاي موجود و داشته داشته بر هيتكبا  نهيهز كم

ــاتي، يهــا انيشــراز  ــه، حي ، ســنگين آالت نيماشــ معــابر تخلي

هـاي   از مولفـه  غيره ها و  ان، بيمارستانخودروهاي خدمات رس

بنـد   24بنـد از   6در ايـن پـژوهش   .باشـد  يمـ اقتصاد مقـاومتي  

 موردتوجـه زيـر   بـه شـرح  كلي اقتصـاد مقـاومتي    يها استيس

 است: قرارگرفته

 يها هيسرماسازي كليه امكانات و منابع مالي و  : فعال1بند  - 1

  انساني و علمي كشور

پذيري  : افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب12بند  - 2

 اقتصاد كشور

هاي عمومي كشور با تأكيد بر  جويي در هزينه صرفه :16بند  - 3

  ساختارها درتحول اساسي 
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، توليد افزوده ارزشفرهنگ جهادي در ايجاد  : تقويت20بند  - 4

  وري، كارآفريني، اشتغال مولد ثروت، بهره

و گفتمان سازي آن  تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي :21بند  - 5

  اي هاي علمي، آموزشي و رسانه در محيط ژهيو به

هاي علمي، فني و  ظرفيت يريكارگ به شناسايي و :22بند  - 6

  اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي

اين بندها مورد تاكيد  هاي اقتصاد مقاومتي كه در همولف ازجمله

 هستند، موثر لجستيك امداديمديريت  تيدر موفقو  قرارگرفته

  :از اند عبارت

كردن، حساس  لجستيك امداديدر مديريت مردم محوري:  - 1

و  يتوانمندسازدرگير نمودن و دخالت دادن مردم با 

فعاالن ( ي در اشكال مختلف براي حضور فعاالنه يبخش انسجام

از  اقتصادي، كارآفريني، مبتكران، صاحبان سرمايه و مهارت)

  .گردد يممحسوب  يريپذ برگشتعوامل كليدي و موثر در 

نو و بكر  يها دهياتقويت فرهنگ كار و توليد: استفاده از  - 2 

 ييكارازائد و  يها نهيهزبراي كار و تالش جهادي با كاهش 

، لجستيك امداديدر مراحل مختلف مديريت  حداكثري

هاي اقتصاد  از مولفه يتوان بازدر مرحله بازسازي و  صوصخب

  .باشد يممقاومتي 

: نهادينه وپاش ختيراصالح الگوي مصرف و پرهيز از  - 3

، توزيع مناسب و عادالنه كردن روش صحيح استفاده از منابع

لجستيك كاال و خدمات از عوامل كليدي و موثر در مديريت 

  .باشد يم امدادي

هوشمندانه،  يريگ ميتصمورود بهنگام و مديريت جهادي:  - 4

 يبخش انسجامد وحدت و ، ايجايروز شبانهتالش حداكثري و 

 ها يزير برنامه در داخلي اتحمايت از توليد، ها تيفعال در

هاي اقتصاد مقاومتي در مديريت لجستيك امدادي  همولف ازجمله

  .باشد يم

: حركت بر اساس برنامه ها تيظرفاستفاده حداكثري از همه  - 5

 يها تيظرفبا استفاده صحيح از ظرفيت زمان و مكان و حداكثر 

 مرحله) در بيعي، مالي، جغرافيايي و اقليمي(علمي، انساني، ط

زائد و اضافي را  يها نهيهز، بسياري از يباز توانبازسازي و 

  .دهد يمكاهش 

روح خودباوري و خوداتكايي: روح خودباوري و  - 6 

 يها تيظرفبا استفاده از كايي سبب خلق كارهاي بزرگ خودات

  خواهد شد. لجستيك امداديموجود در مديريت 

 با شناسايي وبه توليد  ها دهيا: توانايي تبديل يمحور دانش - 7 

هاي علمي، فني براي دسترسي به توان  ظرفيت يريكارگ به

هاي اقتصاد مقاومتي  همولف ازجملهمقابله با تهديدات زلزله 

  .باشد يم

، لجستيك امداديدر مديريت  اقتصاد مقاومتيهدف از 

داخلي  يها تيظرف بر هيتكتوانمندسازي مردم و خوداتكايي با 

 توانلذا داشتن . باشد يمدر مسير بازگشت به وضعيت تعادل 

پيگيري و پافشاري بر رفع نيازها به  ،و جهش در بازيابي ميترم 

و  ها تيظرفستفاده از با ا ها نهيهزكمك توازن در منابع و 

به خارج و  ها يوابستگكليه اقشار جامعه با كاهش  توانمندي

اهداف اقتصاد مقاومتي  عنوان بهداخلي  يها تيمزتاكيد روي 

ستون فقرات  عنوان به امدادي لجستيك. باشد يممورد تاكيد 

كي از ي عنوان بهرساني و  هاي امدادي و كمك تمامي عمليات

 80تقريبا  عمليات امدادرساني بوده و ييها تيفعال نيتر ياصل

 و شود يممديريت بحران را شامل  يها تيفعالدرصد حجم كل 

تا  تواند يماز يك سيستم منسجم و علمي برخوردار باشد  اگر

به  ناشي از آن يها نهيهزبا كاهش خسارات و  حدود زيادي

 ريغانتخاب كمك نمايد. موفقيت در مديريت بحران 

لجستيك عوامل مهم در پيشگيري و مديريت  كارشناسانه

تنها موجب از بين رفتن امكانات محدود سازمان نه امدادي

 ريناپذ جبرانمديريت بحران خواهد شد بلكه باعث خسارات 

شود. لذا ناشي از آسيب به جان افراد درگير در بحران نيز مي

در لجستيك امدادي الگويي صحيح وجود داشته  الزم است

ها بدانند كه چه مديران و كارشناسان درگير با بحران باشد تا

تا ضمن  قرار دهندعواملي را و با چه ترتيبي بايستي مدنظر 

وري از امكانات موجود، كمترين آسيب جاني و افزايش بهره

رواني به مردم تحت تاثير بحران وارد شود. اين تحقيق با 

موثر در استفاده از متون علمي اقدام به شناسايي عوامل 

هاي اقتصاد سياست ازآنجاكه و مديريت لجستيك امدادي كرده

هاي اقتصادي و اجرايي در همه عرصه يروشن مقاومتي مسير

برخالف ساير مطالعات  اين تحقيق كرده استكشور ارايه 

در زمينه مديريت لجستيك امدادي با استفاده از اين  شده انجام

در داشته است.   مدنظر رابه اهداف  دنيرس درها سعي سياست

امدادي  كيلجستزير چندين مورد از مطالعات محققان بر روي 

  ارائه گرديده است:سيستم  يشناس ييايپواهميت و كارايي و 

كه در هر عمليات  هايي فعاليت ترين اصلييكي از  -

درصد حجم كل  80و تقريبا  پذيرد ميامدادرساني صورت 
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 لجستيك امدادرساني است شود ميرا شامل  ها فعاليت

 .]1392، احمدي و همكاران[

لجستيك امداد تحويل اقالم صحيح، به افراد در مكان  -

اكي [ صحيح در زمان مناسب و به ميزان صحيح است

 .]  2006، حال

از  يمدل ،يستميپژوهش با استفاده از دانش س كي يدر ط -

وتحليل و  ارائه دادند كه به تجزيهپويائي شناسي سيستم 

 كيدر زمان رخداد  يبرق يها ستگاهيخطرات ا ييشناسا

 نيارزشمند ا تي. خصوصكند يكمك م طبيعيفاجعه 

پارامتر  كيعنوان  در نظر گرفتن نقش انسان به ستميس

موجود  يها سكير ليمدل به تحل نياست. در ا ياساس

 يبرا و شده پرداختهمنطقه  در يكوقوع بحران  يبرا

پاول  [اند استفاده كرده ميونس افزار نرممدل از  نينوشتن ا

 .]2016 ،و همكاران 

شناسي سيستم،  در مطالعات خود يك رويكرد پويائي  -

ي براي مرتبط كردن تيم طراحي و سازماندهي با توسعه

. نتايج اين تحقيق تأكيد دارد كه اند دادههاي فني ارائه طرح

طور مستقيم با طراحي و مديريت تيم  عملكرد بازسازي به

پروژه ارتباط دارد. درواقع نتايج مطالعات اهميت درك 

 طور بهبرنامه و تيم پروژه را  ي شده سازماندهيطراحي 

كه در  ، تاكيد داردديگر عبارت به و دهد ميواضح نشان 

 [كافي نبوده است تنهايي بهني اسكان اضطراري طراحي ف

 .]2006،   جانسون و همكاران 

يك مدل مديريت تقاضاهاي امدادرساني پويا براي   -

عمليات تداركات اضطراري در شرايطي كه اطالعات 

. مدل كند ميهستند را پيشنهاد  مقياس بزرگناقص و باليا 

تقاضاهاي امدادرساني تقريبي در زمان  تنها نهپيشنهادي 

در شرايطي كه اطالعات قطعي و موقعيت مطلوب  يواقع

بلكه تقاضاهاي امدادرساني پويا  سازد مينيست را ممكن 

 اي مكانهشده همراه با  بر مبناي درجات اضطرار شناسايي

 .]2010،شو نگيبي [دهد ميرا نيز پوشش  ديده آسيب

پاسخ سريع به نيازهاي امدادرساني فوري بالفاصله پس   -

از بالياي طبيعي از طريق توزيع تداركات اضطراري 

بسيار  ديده آسيبدر كاهش اثرات باليا در مناطق  ،كارآمد

حياتي است. اين امر در زمينه تداركات و مناطق 

. در است بودهمرتبط همواره با چالش روبرو  موردمطالعه

سازي تركيبي بهينه در  روش فازي خوشه اين مقاله يك

عمليات توزيع تداركات اضطراري در پاسخ به تقاضاهاي 

شده است.  امداد و نجات ارائه زمان مدتامدادي فوري در 

يك رويكرد توزيع تداركات اضطراري در پاسخ سريع به 

 يكدر  ديده آسيبتقاضاهاي امدادرساني فوري در مناطق 

شده است. روش  روزه ارائه 3بازه زماني امداد و نجات 

تقاضاهاي  بيني پيش- 1مكانيزم است  5پيشنهادي شامل 

تعيين -3 ديده آسيبگروه مناطق -2متغير  زمان باامدادي 

عرصه - 5 بندي گروهتوزيع بر مبناي -4اولويت توزيع 

 .]2007،شو نگيبي [امدادرساني پويا

كه در اين شرايط، نيازمند اي است  بحران شرايط ويژه  -

تجهيزات و  ونقل حملجهت كارآمد استقرار تداركات 

 امدادرسانيمنظور كمك در جهت  به بشردوستانهكاالهاي 

. پاسخ كارآمد در اين زمان كمك باشيم ميبه قربانيان 

اقتصادي و  ،شاياني در جهت كاهش اثرات اجتماعي

براي در پي خواهد داشت. در اين مقاله،  محيطي زيست

ژنتيك  گوريتميك ال ونقل حملبررسي مشكلي در زمينه 

. است شده دادهكارآمد براي مقابله با شرايط واقعي پيشنهاد 

را در محاسبات  اي بهينهنسبتا  هاي حل راهاين الگوريتم 

توان  كند كه مي و با سرعت زياد توليد مي دفعات بهكوتاه 

 .]2012،بركوني [ ر تصميم سازي استفاده نموداز آن د

بحران  تيريكه در كانون توجهات مد ياز موارد يكي -

 هاي طرحتوسعه  قياز طر ايقرار دارد، كاهش اثرات بال

 نه،يزم نياست. در ا كيكارآمد و استراتژ ياضطرار

 ريمربوطه نظ يبه خدمات اضطرار يسازي دسترس مدل

سرپناه  هاي مكانو  يتيخدمات امن ،سوزي آتشبهداشت، 

 رانيمد يارزشمند برا يتواند ابزار هنگام وقوع زلزله مي

و  يمناطق شهر پذيري آسيب يابيويژه در ارز بحران، به

خدمات  هاي مكانو مناسب بودن  تيكفا نيهمچن

 يبرا يمتدولوژ كيمقاله به توسعه  نيا اورژانس باشد.

 يرو رب يبرآورد احتمال كيبر اساس  يدسترس سازي مدل

 ي. متدولوژپردازد ميوقوع زلزله  نيح ها جادهبسته شدن 

و  GIS برمبتني  شنيكياپل كي قياز طر شده دادهتوسعه 

با در نظر گرفتن احتماالت بسته  پذيري دسترس سازي مدل

بحران جهت  رانيمد يمهم برا يتواند ابزار شدن جاده مي

پس از وقوع حادثه باشد  ديده آسيب تيجمع زانيكاهش م

 هاي مكان تيمكان و ظرف نييتواند در تع مي نيو همچن

 يجستجو و نجات، انبارها هاي تيم، ها بيمارستانسرپناه، 
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و  يگ يارت [مؤثر باشد غيرهو  زاتيتجه سازي ذخيره

 .]2016،همكاران 

در جهت  امدادرسانيدستيابي به هماهنگي در بخش  -

و همچنين استفاده از منابع محدود  ها انساننجات جان 

موثر و كارآمد و براي افزايش حداكثري  صورت بهولي 

 هاي حل راه. در اين راستا باشد مي شده گرفتهمنافع بكار 

الگوريتم ژنتيك در رابطه با تغييرات  وسيله به توليدشده

. رسند ميكوچك در تقاضاها و دفعات سفر قوي به نظر 

ران بسيار مهم هستند زيرا نقاط اين نتايج در زمان بح

قطعي در زمان بحران  طور بهو دفعات سفر  ديده آسيب

در ساعات اوليه پس از بحران جزء  ويژه بهمشخص نيست 

بالسيك و همكاران  [گردد مينكات حياتي محسوب 

،2010[. 

 كارگيري بهدر پژوهشي تاثيرعوامل بحراني موفقيت را با  -

، در شناسايي (MADM)چندمعياره  گيري تصميمروش 

CSFSگذار مورد ارزيابي قرار داده ، در بين عوامل تاثير

برخي از فاكتورهاي به عملي براي دريافتن  راه يكاست. 

، مديريت بحران شناسايي سازي بهينهفوري و مهم براي 

عوامل بحراني موفقيت است. بهبود تمام امور با منابع 

با  رو ينازارسد.  محدود قدري دشوار به نظر مي

 وري بهره، اثربخشي و شده شناسايي CSF پنج سازي بهينه

بهبود يابد. تمركز اصلي اين  تواند ميكل مديريت بحران 

در بين  CSFSپژوهش در معرفي مدلي براي شناسايي 

عوامل تاثير گذار متعدد با تبديل مديريت بحران به عوامل 

 .باشد بامعنا مي

ب نظر از خبرگان مديريت ما نيز در اين مطالعه با كس   

علي را براي عوامل كليدي  يها حلقه، ونقل حملو  بحران

در راستاي لجستيك امدادي در مقابل زلزله و موثر 

. سپس با دهيم ميتشكيل  اقتصاد مقاومتي يها استيس

رسم نمودار جريان و فرموله كردن آن در محيط ونسيم 

رده و با ورود اطالعات آو به دستمدل رياضي سيستم را 

 ورد ميزان خسارت و امكانات موجودبرآ ازجملهاوليه 

در مقابل زلزله مبتني  لجستيك امداديمدل نسبت به ارائه 

با رويكرد  در شهر اردبيلهاي اقتصاد مقاومتي بر سياست

  .]2012،لي و همكاران [پردازيم مي يشناس ييايپو

  

  پيشينه تحقيق -2
 لجستيك امدادي براي تيريدر مدما وضعيت خوبي در كشور 

 اكنـون  هم. وجود نداردبه وضعيت قبل از زلزله  يريپذ برگشت

قـرار   تهديـدهاي متعـدد در حـوزه باليـاي طبيعـي و      رغم يعل

داخـل كشـور    در دنيـا،  زيبالخكشور  10ايران در جمع  گرفتن

در مقابل زلزله  يريپذ برگشتلجستيك امدادي براي فاقد مدل 

ريـزي علمـي و هوشـمندانه    هـاي خـاص و برنامـه    بيني با پيش

بـه  لذا بايـد  هاي اقتصاد مقاومتي هستيم.  يكي از مولفه عنوان به

بـدون   نـه يهز كمبرگشت سريع و كه بتواند؛  دنبال مدلي باشيم 

بومي و  يها تيظرفبا استفاده بهينه از  نيروهاي خارجي، بر هيتك

 اين حل برايحميل فشار بر مردم را ارائه دهد. ت و بدونمحلي 

مـديريت   كارشناسـان  ميـان  در كـه  وشـي ر كارآمدترين شكلم

مـدلي پوياسـت كـه    تن ياف ،باشد يم مطرح ونقل حملو  بحران

خطي مشكالت را در زمـان بحـران شناسـايي     صورت بهبتوانند 

راهكارهاي مناسب را بـراي   آمده عمل به يها ينيب شيپ كرده و با

 در مـديريت لجسـتيك امـدادي    از آن ارائـه نمايـد.   رفـت  برون

 بـه خــاطر مــا در ايـن مطالعـه   و  متعـددي وجـود دارد  عوامـل  

 مثـل  گريد يها روشبجاي  ، رگذاريتأثعوامل  تكثرپيچيدگي و 

سـازي رياضـي،    هـاي بهينـه   چند متغيره، مدل يها يريگ ميتصم

ـ پواز  يكـاو  و دادهافزارهاي تخصصي  نرم سيسـتم   يشناسـ  يياي

شعاع  ژواليو صورت به ميتوان يم يراحت بهزيرا ؛ ميا كردهاستفاده 

 .ارزيـابي كنـيم   و كل سيستمبه يكديگر  را تاثيرهاي اين عوامل

در مقابـل   لجستيك امـدادي هدف از اين تحقيق ارائه يك مدل 

ناشـي از   تحليـل منظور  مبتني بر پويائي شناسي سيستم بهزلزله 

در  مـردم  امدادرسـاني بـه  اتخاذ بهترين تصـميم در   براي زلزله

 دراين است كه  ديآ يمسوالي كه پيش  حال است. مقابل زلزله

 كه نمود استفاده توان يم مدلي چه از لجستيك امداديمديريت 

و  كـرده  لحـاظ  محيط يك در تواماً را كيفي و كمي پارامترهاي

 ؟راهكار گردد ينتر مناسب انتخاب به منجر

 در موجـود  دانـش  و مطالعـات  بـر  يهتك با توان يم است بديهي

 هـر  ميـزان اهميـت   اسـاس  بـر  را مدلي ،سيستم شناسي ياييپو

 قابـل  حد تا كه نمود، ايجاد لجستيك امدادي در دخيل پارامتر

 باشـد.  پاسـخگو  را اين نيازهـا  تمامي نسبي صورت به و قبولي

 بـا  سـت؛ ا شـده  آن بـر  سـعي  مطالعـه  اين در منظور اين براي

تغيرهـاي كليـدي و   بـراي م ، علي يها حلقهتشكيل  و شناسايي

 بـا لحـاظ   ،در مقابـل زلزلـه   مؤثر امدادرساني به آسيب ديدگان

 نظـر  دربـا   و محيطي يستز فني و اجتماعي، اقتصادي، مسائل
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 نيازهـاي  بـراي پاسـخگويي بـه    كيفي و كمي معيارهاي گرفتن

و  تعـادل  تبرگشت بـه وضـعي   برايلجستيك امدادي مديريت 

  .مدلي پويا ارائه گردد ثبات بعد از وقوع زلزله

  

  تحقيق روش -3
سيستم بهترين تكنيك نظم بخشيدن به  شناسي پويايي   

، ثبت و ها سيستممشكالت  برابر درصحيح و سريع  هاي واكنش

، به شكل سناريويي از ها سيستمبررسي نقاط مهم عملكردي 

آينده است كه رفتار گذشته و حال محيط سيستم را مالك قرار 

 پذير امكانبيني رفتار سيستم در آينده را  پيش و ؛دهد مي

 1360به شكل امروزي در سال  سيستم شناسي پويايي. سازد مي

ميالدي توسط آديسون جي فاستر و همكارانش در دپارتمان 

مديريت اسلون در موسسه تكنولوژي ماساچوست مطرح 

گرديده است. فاستر معتقد است كه روش پويايي سيستم، 

قدرت ذهن انسان و توانايي كامپيوترهاي امروزي را تلفيق 

تكنيك پويايي سيستم تبديل مزاياي  ترين بزرگ از نموده است.

است، درواقع هدف  لمس قابلروابط كيفي به مقادير كمي و 

 بيني پيشاصلي پويايي سيستم كاهش ريسك و در حقيقت 

گوناگون و يا اثر عوامل محيطي  هاي استراتژيسيستم در مقابل 

  .] 1395 ي.،تيمور و زارع مهرجردي [است 

، ميالدي 1961سال  در پس از انتشار كتاب پويايي صنعتي   

 هاي ينهزم در سيستم شناسي پويايي مطالعات توسط فارستر

كشور جهان گسترش يافت.  30نظري و كاربردي در بيش از 

سازي كامپيوتري سرعت و  اين روند با ياري كامپيوتر و شبيه

شده را در  هاي ارائه عمق بيشتري پيدا كرد و امكان كاربرد روش

فراهم  را حل مسائل و معضالت گوناگون جوامع بشري

جهاني اينك در سطح سيستم  شناسي ياييپوساخت. مطالعات 

يافته و مورد اقبال محافل  اي برجستهاعتبار علمي و كاربردي 

قرارگرفته است. عالوه بر تدريس آن در  اي حرفهآكادميك و 

در كشورهاي مختلف  اي حرفه هاي گروهمعتبر،  هاي دانشگاه

صنعتي اروپايي، ژاپن و آمريكا به انجام مطالعات كاربردي در 

  .] 1383 فقيه.، [اند ختپردامختلف اين رشته  هاي زمينه

ضوابط و سيستم تغييرات و تحوالت داراي  يشناس ييايپودر 

ها را شناخت و بر اساس آن  توان آن هستند كه مي هايي قانون

مسير تحوالت را به جهت مطلوب سوق داد. رويكرد 

الزم براي كشف  يابزارهااست كه  بر آن سيستم يشناس ييايپو

 يمتدلوژرا در اختيار تحليلگران قرار دهد.  ها قانوناين 

حاكم بر  يها قانونادعاي شناخت  تنها نهسيستم  يشناس ييايپو

سازي، امكان ساختن  تحوالت دارد، با استفاده از ابزارهاي شبيه

كه تا حدود زيادي  آورد يمواقعي را فراهم  يها دهيپدمدلي از 

  .پديده در عالم واقع است يها يژگيوداراي 

هاي مناسبي را براي شناسايي  سيستم روش يشناس ييايپو   

 .دينما يمالگوي رفتاري سيستم در پرتو تفكر سيستمي، معرفي 

سيستم در حوزه تحليل  يشناس ييايپو يريفراگرغم اهميت  يعل

نبوده و منابع  شده شناخته، اين نام تقريبا در ايران ها ستميس

هاي  روش د نيست.توجهي در اين خصوص موجو فارسي قابل

سيستم براي اين است كه در محيطي مجازي،  يشناس ييايپو

در سيستم  ديكن يمو تصورش را  ديخواه يمتغييراتي كه 

وارد كنيد، نتيجه تغييرات را ببينيد، در محيط نتايج  مدنظرتان

كنيد و بعد تصميم بگيريد تا در  وخطا آزمونقرار بگيريد، 

  .]1385 ،قبادي [محيط واقعي چه كنيد 

توان با آن  ي است كه ميروش مدل پويائي شناسي سيستم

وتحليل و  مشكالت را در يك سيستم شناسايي كرد و به تجزيه

ها پرداخت. زمان در اين ابزار يك عنصر اساسي به  حل آن

نگرش كمي است  بر اساسمدلي ساده، واقعي و  .آيدشمار مي

 دست يابد. موردنظرقبولي در زمان  كه بتواند به نتايج قابل

مقادير  برحسباز پويايي يك سيستم يعني بتوان آن را  منظور

سيستم و تغيير در  بامطالعهمتغير در طول زمان تعريف كرد. 

مختلفي دريافت كرد كه در  يبازخوردهاتواند  پارامترها مي

كند. به تعبير ها و حل مشكالت به ما كمك ميگيريتصميم

، وكار كسبد تحت عنوان ديناميك در كتاب خو جان استرمن

هاي پيچيده  كند تا سيستم سيستم به ما كمك مي يشناس ييايپو

هايي كه  را بفهميم و تحليل كنيم. سيستم باال و داراي پيچيدگي

  هاي شهودي، بدون نگاه دقيق تحليلي و فقط بر اساس قضاوت

سيستم  يشناس ييايپودر اين مطالعه  .و تفسير نيستند درك قابل

هاي خود به ما جواب دهد كه  خواهد با محاسبات و روش مي

روي منابع در مقابل تهديدها چگونه وضعيت  يزير برنامهبا 

معين به وضعيت تعادل  باقدرتشهر بعد از وقوع يك زلزله 

سيستم با استفاده از ابزارهاي  يشناس ييايپو. گردد يبرم

واقعي را فراهم  ياه دهيپدسازي، امكان ساختن مدلي از  شبيه

پديده در عالم  يها يژگيوكه تا حدود زيادي داراي  آورد يم

واقعي است. اين روش قادراست يك مسئله داراي مراحل 

را به تعدادي  باشند يمگيري متعدد كه با يكديگر مرتبط  تصميم
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مسئله به چند  گريد عبارت بهمسئله در ارتباط باهم خورد نمايد. 

صورت  مسئله به ريهر زگزينه بهينه براي  زير مسئله تقسيم و

در هر زير مسئله  كه يآنجائشود و از  انتخاب مي يا رشته

غير بهينه  يها جوابشود  بهينه انتخاب مي يها نهيگز

براي هر زير مسئله در  لذا .شوند يماز مسئله حذف  خود خودبه

شود،  بهينه انتخاب مي يها نهيگز ها مسئلهارتباط با ساير زير 

 نخواهيم داشت. رممكنيغ يها بيتركبنابراين 

  
  

  اجزاي پويائي شناسي سيستم -1- 3

  هاي بازخورد حلقه - الف

يكي از شرايط براي اينكه يك سيستم يا يك مسئله را بتوان    

هاي  ها بررسي كرد، وجود حلقه سيستم يشناس ييايپوبا روش 

 كي آنبازخور يا فيدبك است. بازخورد فرآيندي است كه طي 

كند تا اينكه مجدداً  اي از روابط علي عبور مي سيگنال از زنجيره

بر خودش تأثير بگذارد. درواقع تغذيه معكوس اطالعات در 

يعني تصميمي كه موجب عملي در ديگران ؛ درون سيستم است

ي بر آن تصميم ريتأثي خود مجدداً  نوبه بهود، اما اين عمل ش مي

خواهد داشت. متغير اوليه با كاهش يا افزايش در متغير ديگري 

مانند ؛ گردد يممنجر به كاهش يا افزايش در خود  تيدرنها

باال رفتن غلظت نمك در خون بدن يا  محض بهتشنه شدن كه 

كنترل درجه حرارت اتاق در سيستم تهويه مطبوع در آن درجه 

  .گردد يمتنظيم  موردنظرحرارت 

  و نرخ متغيرهاي سطح - ب

متغيرهاي سطح (عناصر اطالعاتي) و متغيرهاي نرخ (تصميم يا 

 لهيوس به، فعاليت يك دايره بازخور هاي فيزيكي) سياست

شود.  ي و محاسبه كمي تعريف ميريگ اندازه قابلمتغيرهاي 

دهد  پيوسته نشان مي صورت بهمتغير نوع اول حالت سيستم را 

ي اگر هيچ تغييري در سيستم ايجاد عني) سطح حالت ريمتغ(

متغير نوع دوم متغير نرخ  ؛ وشود نشود، آن وضعيت حفظ مي

ر در (جريان) بيانگر هر نوع افزايش يا كاهش و يا هر نوع تغي

مثال ميزان آب تانكر متغير سطح و  عنوان به .استحالت سطح 

  مقدار برداشت يا افزايش آب متغير نرخ مسئله است.

  علي (علت و معلولي) نمودار حلقهترسيم  - ج

هاي علي  هدف اصلي نمودارهاي حلقه علي نشان دادن فرضيه

به تصوير كشيدن ساختار كلي  در زمان ايجاد مدل و

 يها ختلف درگير در سيستم، نشان دادن تصميمهاي م سياست

ها و عناصر اطالعاتي اصلي  توسط اين سياست شده نييمهم تع

نمايش  1كه در شكل  گونه همانها است.  حاكم بر اين سياست

علي (علت و معلولي)، زباني  يها نمودارهاي حلقه، شده داده

است كه منجر به فهم بهتر ما از جهان پويا و به هم مرتبط 

حل كامل  راه توان ي. بااتصال چندين حلقه به يكديگر، مشود يم

كليدي  ريو ترسيم رفتار يك متغ تعيين نمود.يك مسئله را بيان 

درگذر زمان، اولين گام مهم براي فهم و تبيين يك سيستم 

ي رفتار سيستم نيب شيپاي محك زدن مفروضات و براست. 

سيستم ترسيم رفتار و روشن نمودن تناقضات مسئله به  نديدرآ

افزايش آمادگي در برابر باليا ؛ مثالً، ترسيم ميپرداز يآينده مدر 

: اگر آموزش شود يواسطه آموزش، منجر به طرح اين سؤال م به

، منجر به چه شود ينم آمادگي در برابر باليا منجر به افزايش

خواهد شد؟ همچنين در نمودار تغيير رفتار درگذر زمان، 

آمادگي در برابر اصلي مانند بودجه آموزشي و ميزان  يرهايمتغ

نمودار بايد دربرگيرنده ساختاري كه يعني بايد لحاظ شود؛  باليا

  .دهد باشد را نشان مي ستميرفتار س

+
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C

-

-+
+
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+

+
+

-
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B

C

+
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  نمودار علي و معلولي .1شكل 
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  يساز هيشب يها زبان -2- 3

براي طراحي يا  كه ترين ابزارهاي است ي از مهمساز هيشب 

ها قبل از  گيرد. تا سيستم قرار مي مورداستفادهها  بهبود سيستم

و بعضاً با مشكالتي روبرو  شده ساختهاينكه در دنياي واقعي 

 يرقابتسازي آزمايش شوند. امروزه با  گردند، در محيط شبيه

بازار كاالها و افزايش سرعت پيشرفت تكنولوژي، ديگر  شدن

هاي  و ساير روش "سعي و خطا"جايي براي استفاده از روش 

عمالً  ؛ وهاي مختلف وجود ندارد راي آزمايش سيستمسنتي ب

پذيري فني و اقتصادي نخواهند داشت. چراكه وجود  توجيه

ها،  زي آن سا ها پس از پياده اشتباه و ايرادات كليدي در سيستم

 معموالًي ساز هيشبهاي هنگفتي را در پي خواهد داشت.  هزينه

ي رفتار نيب شيپبراي تحليل اثرات تصميمات بر يك سيستم يا 

ي امكان انجام ساز هيشب. رود يمسيستم در آينده به كار 

را ند ستينكه در دنياي واقعي قابل انجام شده  كنترلي ها شيآزما

گيري از دنياي مجازي تنها  سازي يا بهره كند. شبيه فراهم مي

روش عملي براي تجربه كردن رخدادها و حوادث پيش از 

واپيمايي بدون تحليل دقيق امروزه هيچ ه .هاست وقوع آن

كامپيوتري آن  شده يساز هيشبهاي  عملكرد مدل جانبه همه

ات كه تغيير درحالي .] 1388 رجائيان، [ شود ساخته نمي

 ريتأث آزمونبدون  گسترده در فرآيند مديريت لجستيك امدادي

مديران  اكثراًمعمول و رايج است و  كامالًبر مدل اوليه  راتييتغ

بيني و  شيپ بهبر اين باور هستند كه قادر  لجستيك امدادي

در  مورداستفاده يساز هيافزار شب نرم هستند. ها بحرانمديريت 

سازي قدرتمند براي  يك ابزار شبيه ؛ كهاين مطالعه ونسيم است

سازي، آزمون مدل و تحليل حساسيت  سازي، شبيه مدل

 .است هاي پيچيده پويا سيستم

  

  سيستممراحل پويائي شناسي  -3- 3

 يها نشانهو  ها نهيزمدر اين مرحله  :مرحله مفهومي –الف 

محصول  ميكن يممساله تبيين و رفتار متغيرهاي اصلي را ترسيم 

سازي را  اين مرحله چهارچوب كلي مدل است كه هدف مدل

اين مرحله با شناسايي مسئله يعني  يها گامكند  كامال بيان مي

رفتار متغيرهاي اصلي صورت  برحسبارائه يك تعريف واضح 

درواقع  ميكن يمرا بيان  يساز مدل. در گام دوم هدف رديگ يم

ها تهيه  و كساني كه اين مدل براي آن كنندگان استفادهشناخت 

شود و در گام سوم تعيين محدوده بسته سيستم مرز ساختار  مي

و در  رديگ يمانجام  موردنظريي سيستم براي توليد رفتار اجرا

  شود. پايان ساختار بازخور ارائه مي

اسكلت و چهارچوب كلي مدل كه در  :مرحله مقداري –ب 

در اين مرحله به شكل واقعي رخ داد  شده ميترسمرحله قبل 

و  رهايمتغشود با تعيين نوع و مقدار هر يك از  مي تر كينزد

  .گردد يمپارامترهاي مسئله مدل عملياتي تهيه 

هر فرضيه پويا بعد از طي  :مرحله تجزيه، تحليل و آناليز - ج 

مجدداً به مرحله مفهومي  يا انهيرامراحل اول و دوم و اجراي 

. گردد يم تر پختهو با آزمايش و ارزيابي مجدد  گردد يبرم

بيشتر ادامه و با شناختي  آغازشدهدرواقع با شناخت اوليه 

  .ابدي يم
  

  ها تحليل داده -4
  برآورد ميزان خسارت و تلفات - 4- 1

مركالي در شهر اردبيل بر اساس  8پس از وقوع زلزله با شدت 

با استفاده از معتبرترين مرجع موجود در  گرفته انجامبرآوردهاي 

اي تهران بزرگ) كه توسط لرزه يبند پهنهايران (گزارش ريز 

تهران بزرگ و آژانس  يطيمح ستيزمركز مطالعات زلزله و 

است. تعداد  شده هيتهژاپن (جايكا)  يالملل نيبهاي همكاري

 10واحد  هزار 7(واحد  13700 دهيد بيآسواحدهاي مسكوني 

و درصد)  40واحد  هزار 7/2درصد،  20واحد  هزار 4درصد، 

نفر،  43217بازماندگان (نفر  43867 دهيد بيآسجمعيت  تعداد

نفر) خواهد بود. از آمار  150 شدگان كشتهنفر،  700مصدومان 

با جمعيت تعداد  دهيد خسارتهزار واحد  10 فوق تعداد

خانوار، با توجه به درصد كم  8943نفر در قالب  32018

شرايط اسكان  مسكوني، يواحدهاخسارت و استحكام بنا 

ود را دارا بوده و نياز به وني خمجدد در واحدهاي مسك

  امدادي ندارند.تمهيدات 

 يبر روبا تمركز  در مقابل زلزله رالجستيك امدادي لذا مدل 

 تيبرگشت به وضع يمنابع برا صيو تخص ياصل يپارامترها

 3700نيازمند امداد به تعداد  دهيد بيآسبراي جمعيت ثبات 

نفر،  11000بازماندگان (نفر جمعيت  11850خانوار با 

تعداد  يو آواربردارنفر)  150 شدگان كشتهنفر،  700مصدومان 

درصد كه  20باالي  يدگيد بيآسواحد مسكوني با  3700

 ازيموردن آالت نيماش يزير برنامهبا  قابليت سكونت ندارند،

  طراحي گرديده است.
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 مسكوني شهر اردبيل يها ساختمانصد خسارت وارده بر در .2شكل 

 

  سازي مراحل مدل -4- 2

  تعريف مسئله - 4- 2- 1

ما در اين مرحله يك مدل تشريحي (فرضيه ديناميكي)  درواقع  

لجستيك امدادي كه در اين پژوهش  موردبحثبراي پديده 

. فرضيه ديناميكي عبارت است از تشريح ميسينو يم باشد يم

در رفتار مرجع بر اساس سيستم حلقه  شده يمعرفعلل تغييرات 

 يا حلقهبسته. در فرضيه ديناميكي علل رفتار متغيرها بر اساس 

منابع  .شود يمبسته از روابط علت و معلولي (پس خوران) بيان 

ديناميكي وجود دارد كه از آن جمله  يها هيفرضمختلفي براي 

فعال هستند و از  موردنظربه افرادي كه در پديده  توان يم

و يا نظر نخبگان و ديدگاه سيستمي  شناسند يمنزديك آن را 

و نحوه بازگشت به حالت  لجستيك امدادياشاره نمود. ما در 

مقاومتي  هاي اقتصاد با استفاده از پارامترها و مولفهپايدار اوليه 

آشنا  مديريت لجستيك امداديهم از افرادي كه از نزديك با 

امداد و نجات  يها نهيزمدر  نظر صاحبهستند و هم از نخبگان 

لجستيك براي  شده هيته. ضمن اينكه مدل ميا نمودهو... استفاده 

يك مدل بر اساس ديدگاه سيستمي و كامال پويا  امدادي

. در مرحله شناخت و تعريف مسئله با استفاده از منابع باشد يم

 يساز هيفرض درواقعشروع به تعريف مسئله و  الذكر فوق

پس از وقوع زلزله چه اتفاقي  مثال عنوان بهديناميكي نموديم. 

. افراد افتد يمو ...  ها رساختيز، افراد، معابر، ها ساختمانبراي 

نمونه  عنوان به. دشون يم يبند طبقهمصدوم به چند دسته 

مصدومان زلزله شامل مصدومان سرپايي كه پس از انتقال به 

سرپايي درمان شده و به محل زندگي خود  صورت بهبيمارستان 

هاي  و يا در صورت تخريب محل زندگي، به سايت

. دسته ديگري از مصدومان كه كنند يممراجعه  شده ينيب شيپ

كه در صورت  اشندب يمنياز به بستري شدن در بيمارستان 

از قبيل پزشك و  ازيموردنخالي و امكانات  يها تختوجود 

اين صورت  ريدر غو  شده يبسترو ...  ازيموردناقالم پزشكي 

معين منتقل  يها استان و يا ها شهرستانساير  يها مارستانيببه 

ويژه  يها مراقبت. دسته ديگري از مصدومان كه نياز به شوند يم

نيز پس از انتقال به بيمارستان در صورت وجود  ها آندارند كه 

عمل به تعداد كافي  يها اتاقويژه خالي،  يها تختامكانات و 

به  ستيبا يمو در غير اين صورت  شده يبسترو ... 
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معين منتقل  يها استان و يا ها شهرستانساير  يها مارستانيب

يا از طريق آمبوالنس  تواند يم. انتقال مصدومان نيز شوند يم

بالگردهاي امدادي باشد كه بسته به تعداد مصدومان و 

اقدام  ها آنآمبوالنس و بالگرد موجود و ... نسبت به انتقال 

. كليه مراحل موصوف براي ساير پارامترها و شود يم

تشريحي  صورت بهرخدادهاي پس از وقوع زلزله نيز 

 .شود يمو يك فرضيه ديناميكي براي زلزله آماده  شده نوشته

 

 

  
  

  يرهاي كليدي و مفاهيم اصلي سيستمتعريف متغ - 4- 2- 2

 21صورت گرفته بر روي مدل تشريحي  يها يبررسپس از 

متغير ثابت يا  40 بر بالغمتغير نرخ و  34مورد متغير حالت، 

  قرار گرفت. مورداستفادهكمكي استخراج و در مدل 

از: تعداد مصدومان، مصدومان نياز  اند عبارتمتغيرهاي حالت 

  ويژه، انبارهاي اقماري و مركزي و ... يها مراقبتبه 

گانه از  22ميزان ارسال اقالم  از: اند عبارت متغيرهاي نرخ

ها، ميزان انتقال مصدومان به  انبارهاي اقماري به سايت

  و ... بيمارستان جهت بستري شدن

الگوي رفتاري مردم، از:  اند عبارتمتغيرهاي ثابت و كمكي 

 .موجود در شهر و ... يها آمبوالنستعداد 

 

  
  

   موردمطالعهمحدوده زماني  - 4- 2- 3

 منظور بهدر اين تحقيق  موردبحثبا عنايت به اينكه مدل 

روز  30بازگشت به حالت تعادل پس از وقوع زلزله در مدت 

روز پس از وقوع  30محدوده زماني براي اين مدل  باشد يم

  زلزله تعريف گرديد.

  

 

ترسيم نمودار علت و معلولي بين متغيرها بر اساس  - 4- 2- 4

  معلولي –هاي علت  صورت دياگرام حلقه فرضيات به

ابتدا با استفاده از سه روش مطالعه رفتار  يساز مدلبراي انجام 

و مرور  رندهيگ ميتصمآمار گذشته، مشورت با خبرگان فن و 

باز و با بررسي عمده وظايف مرحله بازسازي و  ادبيات سيستم

در فعال  يها ستميرسيزدر مديريت بحران و عملكرد  يتوان

ي بومي و ها ليپتانسها و  و با شناسايي ظرفيت يريپذ برگشت

مترهاي كمي، راهاي اقتصاد مقاومتي و پا محلي بر اساس مولفه

حلقه علي تشكيل داديم  8مقابل تهديدها تعداد  در رينظنظير به 

 نشان  زيردر هاي علي و جريان نمودار از يا نمونهكه 

 است. شده داده

 

  

  حلقه مصدومان نياز به بستري و انتقال - الف

كه  باشند يممصدومان كه نياز به بستري شدن در بيمارستان    

از قبيل  ازيموردنخالي و امكانات  يها تختدر صورت وجود 

اين  ريدر غو  شده يبسترو ...  ازيموردنپزشك و اقالم پزشكي 

معين  يها استان و يا ها شهرستانساير  يها مارستانيبصورت به 

  .شوند يممنتقل 

بهداشت و درمان درصد تخت فعال به  طبق بخشنامه وزارت  

درصد  80كشور حداكثر  يها مارستانيبدر  تخت ثابت

 . بر اساس آمارهاي موجودگردد يم(وضعيت مطلوب) طراحي 

دولتي و  يها مارستانيبمعمولي بستري در  يها تختدرصد  20

و بر  باشد يمتخت  250بخش خصوصي شهر اردبيل تعداد 

 8اساس برآورد ميزان خسارات و تلفات در اثر زلزله با شدت 

 درصد كل وپنج يسمركالي تعداد مصدومان نياز به بستري 

است. لذا كليه مصدومان  شده ينيب شيپنفر  245مصدومان يعني 

خالي  يها در تختنياز به بستري بدون نياز به اعزام 

  .اند شده يبسترشهر اردبيل  يها مارستانيب
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  حلقه مصدومان نياز به بستري و انتقال .3شكل 

  

  حلقه زير آوارماندگان و آواربرداري - ب

بر اساس برآورد ميزان خسارات و تلفات در اثر زلزله با    

زير آوار مانده  نفر 400در شهر اردبيل تعداد  مركالي 8شدت 

زنده ياب  جستجو و نجات، يها پياككه توسط  شده ينيب شيپ

 300از اين آمار تعداد  شوند يماز زير آوار خارج  يريگ لكهو 

نفر از طريق حلقه  100نفر از طريق حلقه مصدومان و تعداد 

  .كنند يممراحل امداد و نجات را طي  شدگان كشته

  

  

  حلقه زير آوارماندگان و آواربرداري .4شكل 

زيرآوار ماندگان

اكيپهاي امداد و نجات 

مورد نياز

كشته شدگان زيرآوار

انتقال به
پزشك قانوني

دفن
+

+ +

+

-

مصدومان زير آوار

انتقال به بيمارستان
+ +

-

اكيپهاي زنده ياب 
مورد نياز

+

+

اكيپهاي زنده ياب موجود

اكيپهاي زنده ياب از

استانهاي معين

اكيپهاي زنده ياب از تهران

اكيپهاي امداد و نجات

موجود
اكيپهاي امداد و نجات از

استانهاي معين

ساختمانهاي 
تخريب شده

حجم آوار

ماشين آالت مورد

نياز آوار برداري 
آوار برداري 

+

+

+

+

+

ماشين االت موجود

تشكل هاي مردم نهاد
ماشين االت شهرستانها كمكهاي مردمي و بين المللي
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  آواربرداري يها حلقه - ج

موجود ميزان واحدهاي مسكوني  يها گزارش بر اساس

. با برآورد حجم آوار براي هر باشد يمواحد  540 شده بيتخر

 129600كل آوار به ميزان  مترمكعب 240واحد به ميزان 

. با فرض ظرفيت حمل هر كاميون گردد يممترمكعب محاسبه 

 ازيموردن زمان مدتروز  30و با فرض  مترمكعب 4به ميزان 

و بازگشت به حالت اوليه، با  يآواربرداربراي اتمام عمليات 

جهت  ازيموردنتعداد كاميون  محاسبت صورت گرفته

دستگاه  8 ازيموردنكاميون و تعداد لودر  108 يآواربردار

برآورد گرديد. با توجه به ميزان كاميون و لورد موجود در 

  .گردد يمنيز محاسبه  يآواربردار يها دستگاهمنطقه، كمبود 

  

  آواربرداري يها حلقه .5شكل 

  

  تشكيل نمودار علي مدل - د

  .ديآ يم به دست 6شكل  صورت بهرا در باال توضيح داديم. نمودار علي مدل  ها آننمونه از  3كه  شده ليتشكهشت حلقه  بااتصال

 

  نمودار علي مدل .6 شكل

  

تعداد واحدهاي ساختماني 

تخريب شده

ميزان آوار هر واحد

ساختماني

كل آوار

زمان الزم براي پر كردن كاميون 

توسط لودر

ساعات كار مفيد كاميون در

شبانه روز
تعداد سرويس هر كاميون

در روز

ظرفيت حمل هر كاميون

تعداد سرويس كل مورد نياز

جهت آوار برداري 

زمان موردنظر جهت اتمام

آوار برداري 

تعداد سرويس الزم در هر

روز
تعداد كاميون مورد نياز

نسبت لودر مورد نياز به

كاميون

تعداد لودر مورد نياز

كاميون موجود

كمبود كاميون 

تعداد لودر موجود

كمبود لودر 

كمكهاي مردمي و بين 

المللي-كاميون

كمكهاي مردمي و بين 

المللي- لودر

زمان رفت و برگشت هر

كاميون
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  سازي مدل شبيه -4- 3

  شده يساز هيشبفرموله كردن مدل  - 4- 3- 1

نمودارهاي علت و معلولي در  يساز ادهيپپس از تهيه و 

از  هركداممربوط به  ياه فرمولهونسيم معادالت و  افزار نرم

  متغيرها در مدل نوشته شد.

براي متغيرها به  شده نوشته ياه فرمولهاز معادالت و  يا نمونه

  :گردد يمشرح ذيل ذكر 

 

= 8سايت   

  IF THEN ELSE(Time<=2, 8الگوي رفتاري مردم سايت × 8جمعيت تحت پوشش سايت   

   ,IF THEN ELSE(Time>=3:AND:Time<=4,  8الگوي رفتاري مردم سايت ×   8جمعيت تحت پوشش سايت 

  ,IF THEN ELSE(Time>=4, 0, 0))) 

مساوي است با  8جهت توزيع در سايت شماره  موردنيازاقالم 

رفتاري مردم  الگوي در ضرب 8جمعيت تحت پوشش سايت 

ساعت  24آن محدوده. اين توزيع اقالم در سه مرحله زماني 

ساعت شامل اقالم  72ساعت و يك نوبت پس از  72اول، 

  .باشد مي ماهه يك

)INTEGER كمبود لودر=   تعداد لودر موجود( – موردنيازتعداد لودر   

))"لودر  -المللي بينمردمي و  هاي كمك"+    

منهاي  موردنيازكمبود لودر مساوي است با تعداد لودرهاي 

تعداد لودرهاي كمك شده توسط  منهاي موجودتعداد لودرهاي 

  المللي بينمردم و يا نهادهاي 

  

   رهايمتغتعيين مقادير اوليه  - 4- 3- 2

متغيرهاي  مثال عنوان بهدر اين مرحله مقادير اوليه متغيرها 

موجود در شهر، الگوي  يها آمبوالنسكمكي مانند تعداد 

 يها مارستانيبخالي موجود در  يها تخترفتاري مردم، تعداد 

. امكانات گردد يمو ... تعيين و در مدل استفاده  شهر

  از: اند عبارتدر مدل  مورداستفاده

  گانه امدادي 22اقالم  - الف

گانه امدادي براي  22اقالم  احمر هاللطبق استاندارد جمعيت 

در  هر شهردرصد جمعيت  2پوشش  به مقدار ماه كيمدت 

كه در انبار مركزي  گردد يم يساز رهيذخ احمر هاللانبار مركزي 

 ماه كي به مدتانه امداد گ 22شهر اردبيل هم اقالم  احمر هالل

نفر جمعيت  9000خانوار با تعداد  2500براي تعداد 

از  توان يمشده است كه با اعالم وضعيت بحران  يساز رهيذخ

  اين اقالم در عمليات امداد و نجات استفاده نمود.

  ظرفيت مراكز درماني - ب

 تعداد اتاق، 798كل  تعداد تختمراكز درماني بخش دولتي (

  )68ويژه  تعداد تخت، 31عمل 

تعداد ، 439كل  تعداد تخت( يردولتيغمراكز درماني بخش 

  )26ويژه  تعداد تخت، 12عمل  اتاق

تعداد ، 1237كل  تعداد تخت( لياردبمراكز درماني موجود شهر 

  )94 ويژه تعداد تخت، 43عمل  اتاق

مراكز  تيدرصد ظرف 20 ندرمانطبق استاندارد وزارت بهداشت 

تعداد ( باشد يم يزير برنامه قابلدرماني كه در وضعيت بحران 

  )18 ويژه تعداد تخت، 8عمل  تعداد اتاق، 247كل  تخت

  و بالگرد امدادي آمبوالنسظرفيت  - ج

  دستگاه 30آمبوالنس مراكز درماني بخش دولتي تعداد 

  دستگاه 7تعداد  يردولتيغآمبوالنس مراكز درماني بخش 

دستگاه و يك فروند  8تعداد  احمر هاللآمبوالنس جمعيت 

  بالگرد امدادي

  سنگين) آالت نيماشامكانات الزم براي آواربرداري ( - د

ميانگين براي يك ساختمان با  صورت بهميزان نخاله ساختماني 

برآورد شده است، ظرفيت  مترمكعب 250متري  120 يربنايز

، يريبارگ، زمان مترمكعب 4 هر كاميون حمل نخاله ساختماني

 90 حمل و تخليه هر سرويس كاميون حمل نخاله ساختماني

 20 لودر يا بيل مكانيكي دقيقه، زمان بارگيري هر كاميون توسط

  دقيقه

  دستگاه 100 در سي روز ازين موردكاميون ميانگين تعداد 

  دستگاه 20 در سي روز   ازيموردنبيل مكانيكي ميانگين تعداد 
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  دستگاه 10 در سي روز   ازيموردنلودر ميانگين تعداد 

  امداد و نجات و تركيبات يها پياكتعداد  - ر

  نفر 1620امداد و نجات  يها ميتتعداد 

  اكيپ 5زنده ياب  يها ميتتعداد 
  

  تست تطابق مدل و رفتار واقعي سيستم - 4- 4

پس از ورود معادالت و روابط بين متغيرها، همچنين مقادير 

ونسيم آماده اجرا  افزار نرماوليه متغيرها مدل رياضي كل در 

را نشان  شده هيتهنماي كلي مدل رياضي  7گرديد. شكل 

) كرده و نتايج Runدر اين مرحله مدل را اجرا ( .دهد يم

 شده ينيب شيپعي حاصله براي هر متغير را با رفتار و مقادير واق

مغايرت احتمالي،  در صورت. ميده يمبراي آن متغير مطابقت 

 روابط بين متغيرها و يا معادله آن متغير مورد بازبيني 

  .رديگ يمقرار 

 

  نماي كلي مدل رياضي .7 شكل

  

  

  سيت مدل در برابر رفتارهاي مختلفتحليل حسا -4- 5

در اين مرحله تحليل حساسيت مدل در برابر رفتارهاي مختلف 

شرايط حدي با تغيير در مقادير اوليه متغيرها و ...  ازجمله

تا اطمينان حاصل كنيم آيا مدل براي تمامي  رديگ يمصورت 

يا خير.  دهد يمشرايط و رفتارهاي مختلف پاسخ مناسب را 

مدل براي شرايط حدي و يا رفتار مختلف يكي از  كه يدرصورت

نكند، مجدداً  ينيب شيپمتغيرها جواب منطقي و مورد انتظار را 

چنين روابط بين متغيرها و يا معادالت هر يك از متغيرها، هم

. رديگ يممورد بازبيني مجدد قرار  شده زدهتخمين  هياولمقادير 

مدل براي تمامي شرايط محتمل جواب  كه يزماناين مرحله تا 

  .كند يممنطقي و قابل استنادي ارائه دهد ادامه پيدا 

در با ورود مقادير متغيرهاي ثابت در مدل رياضي نحوه تغيير 

متغيرهاي حالت و متغيرهاي نرخ به شكل گرافيكي، همچنين 

نمونه از متغيرهاي ثابت  عنوان بهبه دست آمد.  يا دادهجدول 

 يها مارستانيبخالي موجود در  يها تختبه تعداد  توان يم

و بالگردهاي موجود و ... اشاره  ها آمبوالنسشهرستان، تعداد 

به رنگ سبز  6متغيرهاي حالت نيز كه در شكل از  نمود.

مصدومان، تعداد انبارهاي  تعدادبه  توان يم باشند يممشخص 

كه در باال ذكر شد تغييرات  گونه همان اشاره كرد. ...اقماري و 

ونسيم  افزار نرمگرافيكي در  صورت بهمتغيرهاي حالت 

 صدومانتعداد منمونه تغييرات  عنوان به. باشد يم مشاهده قابل



  1397، تابستان 55پژوهشنامه حمل و نقل، شماره

 

166 

 

 صورت به يساز مدلارستان پس از نياز به بستري شدن در بيم

تغييرات تمامي متغيرهاي حالت و متغيرهاي  .باشد يم 8شكل 

 افزار نرمدر  يا دادهجدول  صورت بههمچنين  8نرخ به شكل 

  .باشد يم مشاهده قابلونسيم 
  

  

  نياز به بستري مصدومانتعداد نمودار  .8 شكل
  

  بحث -5

در لجستيك امدادي ارائه مدل هدف تحقيق حاضر  

براي  است.اقتصاد مقاومتي  يها استيس بر اساس مقابل زلزله

سيستم ابتدا بايد رفتار  يشناس ييايپوحل يك مساله از طريق 

بر آن  رگذاريتأثنامطلوب و عوامل به وجود آورنده و يا 

 بر كلبر يكديگر و  ها آن يرگذاريتأث ي نحوهشناسايي و 

، يريپذ برگشتدر  مؤثردر بين عوامل  سيستم مشخص شود.

امدادي  اتيعملستون فقرات تمامي  عنوان به امدادي لجستيك

 ييها تيفعال نيتر ياصلكي از ي عنوان بهرساني و  و كمك

درصد حجم كل  80عمليات امدادرساني بوده و تقريبا 

از يك  اگر و شود يممديريت بحران را شامل  يها تيفعال

تا حدود  تواند يمسيستم منسجم و علمي برخوردار باشد 

به موفقيت ناشي از آن  يها نهيهزبا كاهش خسارات و  زيادي

به همين جهت قبل از ورود به  كمك نمايد.در مديريت بحران 

را شناسايي و مورد  مساله ابعاد مختلف لجستيك امداديحل 

ريزي در مديريت بحران  برنامه. ميا داده تحليل و بررسي قرار

اي  معني است. چنين برنامهبدون توجه به بخش لجستيك بي

رساني، تخليه مجروحين،  اي در كمك هاي عمده داراي ضعف

ير اركان مديريت بحران خواهد بود. با بروز آواربرداري و سا

و  يالملل نيبدولتي، خصوصي، دفاعي،  يها سازمانبحران 

خاص ارائه خدمات لجستيكي با  يها روشمردمي با سيستم و 

بدون اختالل و  هركدامو امكانات خود  ها ييتواناتوجه به 

را  دهيد بيآسبخشي از نيازهاي لجستيكي مناطق  ومرج هرج

هاي قابل  بندي فعاليتاولويت منظور به. ولي كنند يم نيتأم

  لجستيك امدادي  در بخشانجام و نقش بازيگران اصلي 

در تمام سطوح ستادي و  قوي اجرايي يك سيستم بايستيمي

وارد عمل شده  عاًيسرتا  در مديريت بحران طراحي گردد صفي

تخليه  ازجملهدر محورهاي مختلف بازگشت به وضعيت تعادل 

مواد غذايي، آب، دارو (و اسكان اضطراري، توزيع  ازماندگانب

و تداركات،  گانه 22و...)، بهداشت و درمان، توزيع اقالم 

، پايداري )شدگان كشته، سالم افرادمصدومين، (جابجايي 

خدمات زيربنايي اقدام نمايند. مديريت لجستيك امدادي از دو 

و مسئوليت  شده ليتشك جزء اساسي مديريتي و عملياتي

انجام  يها روش، تدوين يگذار استيس ،يزير برنامهطراحي، 

دارد تا ارتباط  بر عهدهكار، هماهنگي، نظارت و ارزيابي امور را 

و  سو كيمنابع از  نيتأمو تعادل در بين سطوح لجستيك را با 

از سوي ديگر در اختيار  كننده مصرفتوزيع در واحدهاي 

  امدادي قرار دهد. نيازمندان به خدمات لجستيك

زمان  سازي حداقلنشده و   داده تقاضاي پاسخ  سازي حداقلبه 

دو عامل مهم در افزايش  عنوان بهانتظار دريافت امداد، 

 حداكثر. از طرفي اند كردهديدگان، توجه  رضايتمندي آسيب
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ديدگان در كل شبكه امدادرساني، به  رضايتمندي آسيب سازي

كانيا و  [عدالت در توزيع امداد منجر خواهد شد سازي حداكثر

  .] 2004 ،همكاران

در مدل پيشنهادي خود به شرايط تغيير دسترسي در شبكه 

در تقاضا   قطعيت عدمامداد پس از حادثه و همچنين  ونقل حمل

و ترينكويست  سروال [اند هاي امدادرساني توجه كرده و هزينه

، 2010 [. 

از بروز زلزله موضوعي گسترده  موضوع لجستيك امدادي پس

و پيچيده است كه با توجه به حجم اتفاق وقوع پيوسته، معموال 

و البته كمبود امكانات و امكان امداد و هدايت  ها يناهماهنگبا 

همراه است. در اين شرايط ضروري است تا با تعريف امكانات 

در هر بخش به حداقل  ها يازمندين و حجممختلف، سطح 

و با تعريف سطوح  شده يطراحمدل ممكن كاهش يابد. 

نيازمند  يها گروهاز  هركدامامداد، شرايط را براي  يريپذ امكان

علمي  يزير برنامهبا  ؛ وآورد يمفراهم  ها آنمتناسب با نوع نياز 

در تخصيص منابع و استفاده از تمام  و دقتو فني هوشمندانه 

هاي  مولفه عنوان به نه و هدفمند منابعتوزيع عادال، با ها تيظرف

  تاكيد دارد. محور دانشاقتصاد مقاومتي بر روي مديريت 

بررسي مدل، نحوه تغييرات در  منظور به يساز مدلپس از 

پارامترها و متغيرهاي موجود، ميزان كمبود در هر يك از 

نمودار گرافيكي كليه  ستيبا يممتغيرها، نحوه تامين اين كمبود 

به  با توجهقرار گيرد.  يموردبررسجداگانه  صورت بهمتغيرها 

اينكه بررسي كليه پارامترها و متغيرهاي مدل از حوصله اين 

نمونه به بررسي تعداد مصدومان  عنوان به باشد يمبحث خارج 

، ازيموردن يها ونيكاماعزامي، تعداد  يها آمبوالنس، شده اعزام

، كمبود كاميون و لودر، تعداد ازيموردنهاي تعداد لودر

  .ميپرداز يمزير آوار مانده  شدگان كشتهمصدومان و 

و بالگردهاي  ها آمبوالنستوسط  شده اعزامتعداد مصدومان 

  .باشد يم استخراج قابل 9از شكل  يراحت بهموجود 

  

  

  استان معين يها مارستانيببه  شده اعزامنمودار تغييرات مصدومان  .9شكل 

  

مصدوماني كه نياز  شود يمكه در شكل فوق مشاهده  گونه همان

نفر  50 دارند رامعين  يها استان يها مارستانيببه اعزام به 

آمبوالنس يا بالگردهاي  لهيوس به. اين مصدومان يا بايد باشند يم

امدادي اعزام گردند. با توجه به گستره زماني مصدومان و 

موجود در استان، كليه مصدومان با  يها آمبوالنستعداد 

و  يزير برنامهاست در  به ذكر. الزم گردند يمآمبوالنس منتقل 

شده كه تا زماني كه  يساز مدلفرمول نويسي مدل، به نحوي 

تعداد مصدومان نياز به اعزام در هر بازه زماني، از ظرفيت 

و نيازي  شده اعزامكمتر باشد مصدومان توسط آمبوالنس بالگرد 

به اعزام بالگرد نباشد. به همين دليل با توجه به اينكه در هيچ 

ظرفيت بالگرد روزي تعداد مصدومان نياز به اعزام بيشتر از 

موجود منتقل  يها مبوالنسآكليه مصدومان توسط لذا نبوده 

مشاهده  شده اعزام يها آمبوالنس تعداد 10. در شكل شوند يم

  .گردد يم
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  معين يها استانجهت جابجايي مصدومان به  شده اعزام يها آمبوالنسنمودار تعداد  .10 شكل

  

در مدت سي روز عمليات  ازيموردنتعداد كاميون همچنين 

 .شود يممشاهده  11در شكل آواربرداري  شده يزير برنامه

 108تعداد بصورت ميانگين كه قابل استنتاج است  گونه همان

 ازيموردنروز  30در يآواربرداركاميون جهت انجام عمليات 

بر اساس محاسبات دقيق  ازيموردن يها ونيكام. تعداد باشد يم

، شده بيتخرصورت گرفته بر روي تعداد واحدهاي ساختماني 

ظرفيت حمل هر كاميون، ميزان آوار هر واحد ساختماني 

، متوسط روز شبانه، ساعت كار مفيد هر كاميون در شده بيتخر

براي تخليه و بسياري پارامترهاي ديگر  وبرگشت رفتزمان 

  .گردد يمتوسط مدل محاسبه 

 ازيموردني ها ونيكامي موجود و ها ونيكامبا توجه به تعداد   

ي، كمبود كاميون محاسبه و توسط پارامتري در آواربردارجهت 

 12. تعداد كمبود كاميون را در شكل شود يممدل نمايش داده 

  .ميينما يمارائه 

  

  روز پس از وقوع زلزله 30جهت آواربرداري در طول  ازيموردننمودار تعداد كاميون  .11 شكل
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  يآواربردارنمودار تعداد كمبود كاميون جهت انجام عمليات  .12 شكل

  

 باشد يم مشاهده قابل يراحت بهكه در شكل فوق  گونه همان

دستگاه  8 يآواربرداركمبود كاميون جهت انجام عمليات 

جهت تعيين تعداد كاميون  گرفته انجام. مشابه محاسبات باشد يم

جهت انجام عمليات آواربرداري، محاسباتي جهت  ازيموردن

به كه  رديگ يمو كمبود لودر صورت  ازيموردنتعيين تعداد لودر 

تشابه محاسبات و روند كار از توضيحات بيشتر اجتناب  ليدل

  .شود يمارائه  13كرده و صرفاً نمودار مربوط در شكل 

  

  يآواربردارنمودار تعداد لودر موردنياز جهت انجام عمليات  .13 شكل

  

  

زير آوار مانده نيز توسط  شدگان كشتهتعداد مصدومان و 

. شود يمدر مدل محاسبه و نمايش داده  يا جداگانهمتغيرهاي 

محاسبات صورت گرفته تعداد مصدومان زيرآوارمانده  بر اساس

 باشند يمنفر  100مانده  آوار ريز شدگان كشتهنفر و تعداد  300

تعداد مصدومان زير آوار مانده نشان داده  14كه در شكل 

  .گردد يممشاهده  شود يم
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  نمودار تعداد مصدومان زير آوار مانده .14 شكل

  گيري نتيجه -6

ارائه مدل  منظور بهسيستم  يشناس ييايپو از روش تحقيق نيدر ا

است. به همين  شده استفادهلجستيك امدادي در مقابل زلزله 

زلزله  براثرمنظور پس از بررسي ميزان خسارات و تلفات وارده 

مركالي در شهر اردبيل با تمركز روي عوامل كليدي  8با شدت 

 ها آن يبند تياولولجستيك امدادي و  موفقيت در مديريت

ها و  تخصيص بهينه منابع، با شناسايي ظرفيت منظور به

هاي اقتصاد مقاومتي  اس مولفهي بومي و محلي بر اسها ليپتانس

نمودار مقابل تهديدها  در رينظو پارامترهاي كمي، نظير به 

علي را تشكيل داده و براي فرموله كردن مدل، توابع  يها حلقه

. مدل ميا نمودهونسيم وارد  افزار نرمرياضي هر متغير را در 

 شدت بهو با توجه  با بررسي تمامي متغيرهاي موجود شده ارائه

: اگر مديريت لجستيك دهد يمزله فرضي، به ما جواب زل

 تواند ياز يك سيستم منسجم و علمي برخوردار باشد م امدادي

 ييها سازمانطور افراد و  با انتخاب ترتيب انجام كارها و همين

از امكانات موجود منطقه  يريگ بهره، با دهند يمكه كار را انجام 

استان  يها شهرستانمعين و ساير  يها استانو با اندكي امداد از 

به  ي ناشي از آنها نهيهزبا كاهش خسارات و  تا حدود زيادي

روز  30كمك نموده و پس از موفقيت در مديريت بحران 

 سازد. دسترس قابلبازگشت به وضعيت ثبات و تعادل را 

ونسيم براي اين  افزار نرمبا  شده يطراحاز آنجائي كه مدل 

 يها شدتبراي  توان يماين مدل را  باشد يمپديده كامالً پويا 

متفاوت، همچنين تغيير در امكانات  يها بيآسمختلف زلزله با 

 مورداستفادهو لجستيك امدادي  ونقل حمل در حوزهموجود 

. همچنين در سناريوهاي مختلف ميزان كمبودها و نحوه قرارداد

قرار داده تا آمادگي  يموردبررس توان يماين كمبودها را  نيتأم

اردبيل  در شهرزياد  يها شدتبا  يها زلزلهالزم براي مقابله با 

در  دهد يمصورت گرفته نشان  يها يبررسفراهم آيد. 

امدادرساني وجود يك بالگرد در سطح  ونقل حمل خصوص

در اسرع  ستيبا يماستان جهت اعزام مصدومان اورژانسي كه 

منتقل گردند كافي نبوده و  ها تاناسيا  ها شهرستانوقت به ساير 

موجب افزايش  تواند يمدر صورت وقوع زلزله با شدت زياد 

و عواقب بعدي گردد. همچنين موضوع  شدگان كشتهتعداد 

ديگر كه پس از اجراي مدل و بررسي پارامترها،  موردبحث

شهر بحث انبارهاي اقماري موجود در  باشد يمقابل اشاره 

و ميزان  ها آنامدادي  ونقل حمل، مكان استقرار و برنامه لياردب

كه ضروري  باشد يمگانه در هريك از انبارها  22ذخيره اقالم 

و استقرار اين انبارها  يابي مكاننسبت به  ربط يذاست مسئوالن 

زمان ممكن  نيتر عيسر، در يالملل نيببر اساس استانداردهاي 

مبودها و نقاط ضعف در بحث ك نيتر مهميكي از  اقدام نمايند.

لجستيك امدادي در شهر اردبيل كمبود فضاي درماني و 

سفر در امدادرساني به  تعداد دفعاتو  بيمارستاني يها تخت

صورت  يها يبررسكه در  گونه همان. باشد يمآسيب ديدگان 
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شدت  ) در صورت بروز زلزله با1گرفته نشان داده شد (شكل 

معين  يها استان يها مارستانيبنفر به  50مركالي نياز به اعزام  8

قابل استنباط است كه در صورت بروز زلزله  يراحت به. باشد يم

 يها مارستانيببه  ستيبا يمبيشتر كليه مصدومان  يها با شدت

و مراكز درماني منتقل گردند  ها استانمعين يا ساير  يها استان

در اعزام و درمان  يا دهيعدكه اين امر موجب بروز مشكالت 

و تبعات ناشي از اعزام به  ها آن يها خانوادهاين مصدومان و 

ويل سفر، تط تعداد دفعات، ها جادهدر  جادشدهيالحاظ ترافيك 

روحي و رواني مصدومان و  يها بحثزمان امدادرساني، 

و  آمبوالنس(كمبود  ونقل حمل يزير برنامه، مشكالت ها خانواده

را به همراه خواهد داشت. لذا  غيرهبالگردهاي امدادي) و 

 يها تختافزايش فضاهاي درماني مركز استان و افزايش 

بيمارستاني و توزيع مكاني اين مراكز براي كاهش تعداد دفعات 

بحث لجستيك امدادي  يها تياولوسفر و زمان امدادرساني از 

وقت نسبت به در شهر اردبيل بوده كه ضروري است در اسرع 

  اقدام گردد. ربط يذ يها دستگاهتوسط تامين كمبودهاي موجود 

 يها شدتبراي  توانند يمپژوهشگران در آينده  شود يمپيشنهاد 

تغيير در امكانات متفاوت، همچنين  يها بيآسمختلف زلزله با 

در سناريوهاي مختلف ميزان كمبودها و نحوه تامين اين  موجود

مديريت قرار داده تا آمادگي الزم براي  يموردبررسكمبودها را 

زياد فراهم  يها شدتبا  يها زلزلهمقابله با لجستيك امدادي در 

ابزارهاي تحليل  نيتر مهمبدون ترديد اطالعات از  آيد.

در مستقيم  صورت بهكارشناسي بوده و به هنگام بودن آن 

و  خواهد بود و آمار مؤثرمهندسي  يها ليتحلو دقت  تيفيك

و براي آينده  يزير برنامهابزار  نيتر مهم عنوان به عات بروزاطال

در  يريگ ميتصمعملكرد گذشته يكي از عوامل اصلي  يابيارز

برخوردار  يا ژهيوبوده و از اهميت لجستيك امدادي مديريت 

از يكي  گرفته انجامگسترده  يها تالشعليرغم  متأسفانهاست 

مشكل عدم  ،حوزهاين اصلي تحقيقات گسترده در  موانع

از و تحليل عملكرد گذشته  بروز شدهدسترسي به آمار مستند و 

 .باشد يممراجع ذيصالح 
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