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چکیده
جلوگیری از تبدیل بالیای طبیعی به فجایع طبیعی مستلزم افزایش توان مدیریتی و برنامهریزیهای مدیریت بحران
است .بهاینمنظور ،سیستم حملونقل مصدومان هنگام تخریب زیرساختهای شهری نقش غیرقابلانکاری ایفا
میکند؛ بنابراین ،وجود یک سیستم حملونقل اضطراری مبتنیبر علوم مهندسی و کاربردی در چنین شرایطی
ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش ،سیستم حملونقل مصدومان به مراکز درمانی با رویکرد انتقال دومرحلهای
و حملونقل اشتراکی معرفی شده است .در این رویکرد ،مصدومان در مرحلة اول بهطور مستقیم به مراکز امدادی
واسط و در مرحلة دوم بهصورت اشتراکی و با استفاده از امداد هوایی به مراکز درمانی اصلی منتقل میشوند .هدف
تعیین نحوة تخصیص مصدومان به وسایل نقلیة امدادی ،تعیین اولویت حمل آنها و مسیریابی وسایل نقلیة امدادی
به نحوی است که زمان انتظار مصدومان بهمنظور رسیدن به مراکز درمانی اصلی کمینه شود .پیچیدگی این مسئله
از نوع  NP-hardاست ،درنتیجه حل بهینة آن در زمان معقول با استفاده از روشهای دقیق ممکن نیست .به
همین منظور ،از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل استفاده و سپس نتایج در سه سناریوی مختلف تحلیل شده است.
سناریوی اول انتقال مستقیم مصدومان به مراکز درمانی اصلی ،سناریوی دوم انتقال مستقیم مصدومان به مراکز
امدادی واسط و حمل زمینی و غیراشتراکی آنها به سوی مراکز درمانی اصلی و سناریوی سوم رویکرد پیشنهادی
پژوهش است .بهمنظور بررسی عملکرد هریک از سناریوها 216 ،مسئله برای پوشش طیف متنوعی از شرایط
اضطرار درنظر گرفته شدهاند .نتایج نشان میدهد سناریوی سوم تأخیر کمتری در رسیدن مصدومان به مراکز درمانی
اصلی در پی دارد که بهطور مستقیم موجب بهبود کیفیت در انتقال مصدومان میشود.
واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،انتقال دومرحلهای ،بالیای طبیعی ،حملونقل اشتراکی ،زیرساخت شهری.
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مقدمه
جلوگیری از تبدیلشدن بالیای طبیعی (سیل ،زلزله ،سونامی ،فوران آتشفشان ،توفان و )...به فاجعههای طبیعی و آثار
ناشی از آن مستلزم افزایش توان مدیریتی بحران است .فرستادن مصدومان به مراکز درمانی از مهمترین فعالیتهای
لجستیکی پس از یک سانحة طبیعی است (نجفی و دیگران .)1393 ،همچنین ،بروز بالیای طبیعی و در پی آن تخریب
راههای ارتباطی معمول موجب ناتوانی ناوگان حملونقل زمینی و درنتیجه تأخیر زیاد در رسیدن آسیبدیدگان به مراکز
درمانی اصلی میشود .باید به این نکته توجه داشت که درصورت بروز آسیب احتمالی چه هزینههایی ایجاد میشود .اگر
بپذیریم کاهش خطر با هزینه همراه است و میزان آن به نوع خطر وابسته است ،این را پذیرفتهایم که ایمنی خریدنی
است (اسمیت .)1382 ،در این تحقیق ،سرمایهگذاری برای نجات سریعتر جان انسانها بررسی شده است .در فاز آمادگی
برای پاسخگویی مناسب در هنگام وقوع بحران ،برنامهها و راهکارهایی طراحی میشوند که مدیریت حملونقل بحران از
مهمترین آنهاست (احمدی و دیگران.)1392 ،
برنامهریزی لجستیکی در شرایط وقوع بحران و بالیا ،یکی از فعالیتهای کلیدی مدیریت امداد بالیا است (امیری و
دیگران .)1389 ،با وجود این شرایط اضطراری و پیچیده ،تصمیمگیرنده باید با سرعت و دقت عملیات امداد و نجات را
مدیریت کند و بتواند به نیازهای موجود در کمترین زمان پاسخ دهد (داگالس .)1997 ،از اینرو ،یکی از مهمترین
فعالیتها در ساعات اولیة حادثه ،مدیریت حملونقل مصدومان است که باید بهنحوی مؤثر انجام پذیرد (جبلعاملی و
دیگران .)1390 ،آراسته و دیگران ( )1394مدلی را برای مکانیابی چندگانة تسهیالت و نقاط انتقال مصدومان در زمان
بحران پیشنهاد دادند .در مدل آنها ،وسایل نقلیة مورد استفاده بین نقاط انتقال و تسهیالت (مرحلة دوم حمل) نسبت به
وسایل نقلیة مورد استفاده بین نقاط وقوع بحران تا نقاط انتقال (مرحلة اول حمل) سریعتر در نظر گرفته شدهاند .در این
تحقیق ،از حملونقل اشتراکی استفاده نشده است ،ولی نتایج بیانکنندة بهتربودن استفاده از حملونقل هوایی در مرحلة
دوم است .پورمحمدی و دیگران ( )1394نقش پدافند غیرعامل و ایجاد کاربریهای چندمنظوره را با رویکرد آیندهنگری
توسعه و امنیت پایدار شهری با تأکید بر زلزلهخیزی تبریز بررسی کردهاند .آنها مکانیابی امنترین محلهای اسکان را با
استفاده از نرمافزار  GISمطالعه کردهاند و از عواملی همچون درنظرگرفتن بهترین محلهای اسکان ،امدادرسانی سریع
بهمنظور کاهش آمار تلفات ،فراهمکردن حملونقل هوایی و آسان و ...بهعنوان عوامل ضروری و کاهندة آمار تلفات نام
بردهاند .در پژوهش امیری و دیگران ( )1394از حملونقل اضطراری پس از زلزله بهعنوان یکی از حیاتیترین موارد مهم
پس از زلزله یاد شده است .همچنین ،رویکرد آیندهپژوهی یکی از ضروریات درک و کشف تأثیر سوانح طبیعی بر شریان
حملونقل درونشهری محسوب شده است .در این پژوهش بهینهسازی صورت نگرفته است ،ولی الگوریتمهای شهری
قابلاستناد برای نهادها بهمنظور بهبود حملونقل اضطراری بهویژه پس از زلزله ارائه شده است .نجفی و دیگران ()1393
مدلی یکپارچه را بهمنظور پاسخ به زلزله اولویتبندی کردهاند و ارائه دادهاند که در آن به مدلها و سیستمهای پشتیبانی
تصمیم برای حملونقل نیز اشاره شده است .در نتایج این تحقیق مشاهده میشود که در رتبهبندی اقدامات در واکنش
اضطراری به زلزله ،انتقال مصدومان با روش صحیح و در کمترین زمان پس از خارجکردن مصدومان از زیر آوار ،در رتبة
دوم فعالیتها در واکنش اضطراری به یک زلزله در هر سه اندازة کوچک ،متوسط و بزرگ قرار دارد .احمدی و دیگران
( )1392مدل لجستیک امدادرسانی را برای کاهش تلفات بعد از زلزله بررسی کردهاند که در آن خرابی مسیرهای
حملونقل شهری درنظر گرفته شده و از روش جستوجوی همسایگی متغیر نیز بهره گرفته شده است .براساس نتایج
این تحقیق ،اهمیت لجستیک امدادرسانی بهعلت تخریب مسیرهای شهری و راههای ارتباطی هنگام وقوع زلزله و تقریباً
تمام بالیای طبیعی است .فرتا و تاناکا ( )2013با درنظرگرفتن تقاضاها ،مقاصد و مکان بالگردها مدلی برای سیستم
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امدادرسانی هوایی ارائه کردند .هدف آنها کمینهکردن زمان حمل و بیشینهکردن پاسخ به تقاضاهای بیمارستانها بود.
این تحقیق براساس موقعیتهای جغرافیایی و جمعیتی ژاپن انجام گرفته است .نتایج حل مدل آنها نشان میداد که با
تمرکز بر مسائل قرارگرفته در سطوح دسترسی پایین ،دسترسی به بیمارستانها با این مدل پیشرفت چشمگیری داشته
است .یی و ازدمار ( )2007یک روش خوشهبندی 1سلسلهمراتبی و مسیریابی برای یکپارچهکردن مسیریابی وسایل
حملونقل برای فعالیتهای بعد از بحران و در مقیاس واقعی و بزرگ ارائه کردهاند .درواقع ،مدل ارائهشده با استفاده از یک
مدل جریان شبکه بهصورت سلسلهمراتبی ،ابتدا خوشهبندی نقاط تقاضا را انجام میدهد و سپس مسیریابی میکند .نتایج
این تحقیق نشاندهندة مثبتبودن وجود یک مرکز امداد واسط قبل از انتقال به نزدیکترین بیمارستان برای بهبود
مسیریابی وسایل امدادی است .گنگ و دیگران ( )2007مدلهای مکانیابی و مکانیابی مجدد آمبوالنس را برای پاسخ
به نیازهای بعد از فاجعه بررسی کردهاند .هال و موبرگ ( )2005مدلی را ارائه دادهاند که زنجیرة تأمین امدادرسانی را برای
مقابله با بحران آماده میکند .مدل ایمن انتخاب مکان امدادرسانی از نظرهای آژانسهای مدیریت بحران ،انتظارات
خدمترسانی و روشهای مکانیابی 2استفاده میکند .نتایج مدل آنها نشان میدهد حملونقل نیازهای ضروری پس از
بحران و همچنین حملونقل مصدومان در کنار مکانیابی صحیح مراکز امدادی و محلهای دپوی وسایل ضروری در
کاهش آمار خسارتهای بعد از بحران نقش اساسی ایفا میکند .ازدمار و دیگران ( )2004یک مدل مسیریابی وسایل
حملونقل 3در مواقع بحران ارائه کردهاند .برای حل این مدل از یک روش ابتکاری استفاده شده است و کارایی مدل با
دادههای بهدستآمده از زلزلة سال 1990ایزمیت ترکیه اثبات شده است .بارباروسوگلو و دیگران ( )2002یک مدل
سلسلهمراتبی چندمعیاره 4برای برنامهریزی عملیات لجستیک با بالگرد ارائه کردهاند .در مراحل باالتر این سلسلهمراتب
تصمیمات تاکتیکی اتخاذ میشود و در مراحل پایینتر تصمیمات مسیریابی و بارگیری گرفته میشود.

این پژوهش یک سیستم خدمترسانی به مصدومان ارائه میدهد که یکی از مهمترین موضوعات در کاهش تلفات
انسانی در شرایط بروز بحران است .در این سیستم ،ابتدا مصدومان باید از طریق وسایل نقلیة امدادی زمینی به مراکز
درمانی واسط حمل شوند تا کمکهای اولیه روی آنها صورت پذیرد .سپس با وسایل نقلیة امدادی هوایی و بهصورت
اشتراکی به مراکز درمانی اصلی منتقل شوند .علت استفاده از حملونقل هوایی این است که معموالً هنگام بروز بالیای
طبیعی شبکههای شهری و راههای ارتباطی دچار اختالل میشوند و درنتیجه غیرمطمئن هستند (احمدی و دیگران،
 .)1392همچنین ،بهعلت هزینة باالی حملونقل هوایی و محدودبودن این وسایل امدادی ،برای استفاده از حداکثر
ظرفیت ناوگان امدادی و همچنین تأثیرگذاری بر هدف مسئله ،حملونقل مصدومان به مراکز درمانی اصلی بهصورت
تجمیعشده و اشتراکی پیشنهاد شده است؛ برای مثال ،بالگردهای امدادی در هربار حمل ،بهجای انتقال یک مصدوم به
یک مرکز درمانی اصلی ،چند مصدوم را از مراکز واسطة مختلف به این مرکز منتقل میکنند .برایناساس ،رفتوآمدهای
این وسایل امدادی کاهش مییابد و بهصورت مؤثرتر از آنها استفاده میشود .علت درنظرگرفتن مراکز درمانی واسطه
این است که امکان ارائة کمکهای اولیه به مصدومان بهصورت موقت و تا قبل از رسیدن به مراکز امدادی اصلی محقق
شود .بهعالوه ،این مراکز موجب تجمیع مصدومان میشود و سبب سرعت در تکمیل ظرفیت وسایل نقلیة امدادی هوایی
میشود .بهمنظور انجامدادن این تحقیق ،ابتدا مفروضات مسئله با روش مصاحبة عمقی با هشت نفر از خبرگان در زمینة
مدیریت بحران شناسایی شدند .مفروضات مسئلة مورد بررسی عبارتاند از .1 :تعداد  Nمصدوم وجود دارد که باید به M

مرکز درمانی واسطه که قادر به پذیرش نامحدود مصدومان هستند تخصیص یابد .بیشک ،هر مصدوم باید به یک مرکز
1. Clustering
2. Facility location
3. Vehicle Routing Problem
4. Multi-Criteria Decision Making
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درمانی واسطه منتقل شود .مراکز درمانی واسطه قادر به پذیرش نزدیکترین مصدومان هستند؛  .2زمان رسیدن
مصدومان به مراکز درمانی با توجه به فاصلة نقاط حادثهدیده تا این مراکز متفاوت است .پس هر مصدوم در زمانی
منحصربهفرد به مرکز درمانی میرسد؛  .3تعداد  Fمرکز درمانی اصلی وجود دارد که مصدومان با توجه به نوع
مصدومیتشان به این مراکز اختصاص یافتهاند؛  .4تعداد  Lوسیلة نقلیة امدادی (زمینی در سناریوی دوم و هوایی در
سناریوی سوم) وظیفة انتقال مصدومان را از مراکز درمانی واسطه به مراکز درمانی اصلی بر عهده دارند؛  .5ظرفیت حمل
مصدومان برای وسایل نقلیة امدادی ممکن است متفاوت از یکدیگر باشد؛  .6هر وسیلة نقلیة امدادی هوایی چند مصدوم
مختلف را به شرطی که مقصدهای یکسانی داشته باشند در یکبار حمل به مرکز درمانی اصلی حمل میکند؛ این
مصدومان میتوانند به مراکز درمانی واسطة یکسان یا مراکز درمانی متفاوت تخصیص یافته باشند؛  .7از هر وسیلة نقلیة
امدادی پس از سرویسدهی میتوان دوباره استفاده کرد.
هر تحقیق در پی پاسخدادن به پرسشهایی است .پرسش اصلی این تحقیق بهصورت زیر است:
نحوة زمانبندی انتقال مجروحان به مراکز درمانی در مدل پیشنهادی به چه صورتی باید تعیین شود تا مجموع زمان
انتظار مصدومان در رسیدن به مراکز درمانی اصلی کمینه شود؟
پرسشهای فرعی تحقیق نیز بهصورت زیر هستند:
نحوة تخصیص مصدومان به وسایل نقلیة امدادی مختلف به چه صورت باید تعیین شود؟
نحوة مسیریابی وسایل نقلیة امدادی به چه صورت باید تعیین شود؟
عملکرد مدل پیشنهادی بهمنظور حمل مصدومان نسبت به روشهای رایج چگونه است؟
هدف این تحقیق ارائة مدلی بهمنظور حمل مصدومان در شرایط بحرانی و تعیین نحوة تصمیمگیری درمورد تخصیص
مصدومان به وسایل نقلیة امدادی ،تعیین اولویت حمل آنها و مسیریابی وسایل نقلیة امدادی در مدل پیشنهادشده
بهمنظور کمینهکردن زمان انتظار مصدومان در رسیدن به مراکز درمانی اصلی است.
بهعبارت دیگر ،پژوهش حاضر سعی در استفادة کارآمد از ناوگان حمل امدادی در شرایط بروز بحران دارد؛ زیرا
استفادة ناکارآمد از ناوگان حمل امدادی در شرایط بروز بحران موجب افزایش زمان انتظار مصدومان برای انتقال به مراکز
درمانی اصلی ،تشدید مصدومیتها ،افزایش آمار تلفات و درنتیجه افزایش هزینههای بحران میشود.

مبانی نظری
لجستیک امدادرسانی برنامهریزی ،پیادهسازی و پایش جریان محمولهها و با هزینة مناسب و همچنین اطالعات مرتبط از
نقطة ارسال تا لحظة رسیدن آنها به مقاصد برای ارائة خدمات به افراد حادثهدیده است (اورستریت و دیگران.)2011 ،
بررسی سیستم انتقال دومرحلهای مصدومان توسط سایت واسطه با استفاده از حملونقل اشتراکی از نوع  VRPو
تجهیزات حملونقل هوایی به مراکز درمانی اصلی تاکنون انجام نشده است .این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا احتمال
باالی خرابی در زیرساختها و مسیرهای زمینی معمول هنگام بروز سوانح طبیعی وجود دارد و امکان حملونقل زمینی یا
از بین میرود یا بهعلت وجود ترافیک ،حملونقل بهکندی صورت میپذیرد (احمدی و دیگران .)1392 ،از اینرو ،با توجه
به اهمیت زمان در انتقال مصدومان به مراکز درمانی اصلی ،حملونقل هوایی مطمئنترین روش حمل است .همچنین ،به
علت گرانبودن وسایل نقلیة هوایی ممکن است دراختیارگرفتن تعداد زیادی از آنها برای یک سازمان مقدور نباشد (آراسته
و دیگران .)1394 ،از اینرو ،حملونقل اشتراکی مصدومان با استفاده از این وسایل به استفادة کاراتر و مؤثرتر از آنها
منجر میشود و تعداد رفتوبرگشتها و میزان اتالف زمانی را کاهش میدهد.
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نوع مسئلة حملونقل اشتراکی درنظر گرفتهشده از نوع مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه ) 1(VRPاست .مسئلة VRP

نسخههای متعددی دارد که در این تحقیق حالتی از آن درنظر گرفته میشود که تعدادی وسیلة نقلیة ناهمگن وظیفة
جمعآوری سفارشها از تأمینکنندگانی را که در نقاط جغرافیایی متفاوتی پراکندهاند بر عهده دارند .مسئلة مسیریابی
وسایل نقلیه ( )VRPیکی از مسائل پایه در زمینة حملونقل است که تاکنون نسخههای متعددی از آن ارائه شده است.
یکی از نسخههای پایهای این مسئله حالتی است که در آن چند وسیلة نقلیه باید به مناطق مختلف مراجعه کنند و
محمولههایی را از آنها بارگذاری کنند و به یک ایستگاه مرکزی انتقال دهند .هر وسیلة نقلیه نیز میتواند در یکبار
حمل ،محمولههای مختلفی را از نقاط مختلف بارگذاری کند (بهشرطی که ظرفیت وسیلة نقلیه اجازه دهد) و به ایستگاه
مرکزی انتقال دهد .در حملونقل اشتراکی ،هریک از مراکز امدادی واسط بهجای حمل مستقل مصدومان میتوانند از
یک وسیلة نقلیة مشترک برای حمل بیماران خود به مراکز درمانی اصلی استفاده کنند؛ برای مثال ،چند مرکز که در یک
حوزة مشترک جغرافیایی هستند ،بهجای ارسال چند وسیلة نقلیة جداگانه ،از یک وسیلة نقلیة مشترک با ظرفیت حمل
باالتر بهمنظور حمل مصدومان به مرکز اصلی استفاده میکنند .این امر به کاهش تعداد دفعات رفت و برگشت وسایل
نقلیة امدادی و کاهش اتالف زمانی آنها منجر میشود.
مسئلة مورد بررسی در این تحقیق با مسئلة  VRPمتفاوت است؛ زیرا در مسئلة  VRPفرض میشود مقدار کاالیی
که باید از هر مبدأ حمل شود ،مشخص است ،اما در مسئلة مورد بررسی در تحقیق حاضر فرض میشود تخصیص
محمولهها به مبادی و همچنین تعیین توالی حمل آنها ،جزء متغیرهای تصمیم مسئله است .نوآوریهای این تحقیق
شامل ارائة ترکیبی از مسئلة  ،VRPانتقال دومرحلهای و اشتراکی ،حملونقل امدادی هوایی و ارائة یک الگوریتم ژنتیک
برای حل مسئله است.
در مسائل بهینهسازی ریاضی ،مسائلی وجود دارند که  NP-hardنامیده میشوند .ریشة انگلیسی  NP-Hardبه
2

معنای حلنشدنی در زمان چندجملهای بر حسب اندازة ورودی مسئله (زمان معقول) است .این مجموعه شامل چندهزار
مسئلة مختلف با کاربردهای فراوان است که تاکنون برای آنها راهحل سریع و انجامدادنی در زمان معقول پیدا نشده
است و به احتمال زیاد در آینده نیز یافت نمیشود .حالتی ویژه از مسئلة ما که تعداد مراکز درمانی اصلی برابر  1باشد،
زمانهای حمل مصدومان به مراکز درمانی واسط برابر صفر باشد ،سرعت حمل وسایل نقلیه برابر  1باشد تبدیل به یک
مسئلة  VRPمیشود که دارای پیچیدگی حل از نوع  NP-hardاست (گری و دیگران .)1976 ،درنتیجه ،پیچیدگی حل
مسئلة ما نیز حداقل از نوع  NP-hardاست؛ بنابراین ،بهدستآوردن جواب بهینه برای مسائل متوسط یا بزرگ در زمان
معقول امکانپذیر نیست و باید از روشهای ابتکاری یا فرا ابتکاری برای حل مسئله استفاده کرد .در این پژوهش ،یک
الگوریتم ژنتیک برای حل و بهینهسازی مسئله ارائه شده است.
هالند و دیگران ( )1989الگوریتم ژنتیک را ارائه دادهاند که با استفاده از نظریة تکامل اقدام به بهینهسازی جواب
میکند.
گامهای الگوریتم ژنتیک به شرح زیر است:
گام  :1یک جمعیت 3اولیه شامل تعداد زیادی کروموزوم ایجاد میشود .هر کروموزوم نشاندهندة یک جواب برای
مسئله است.
گام  :2گامهای زیر تا محققنشدن معیار خاتمة الگوریتم تکرار میشوند.
1. Vehicle Routing Problem
2. Non-deterministic Polynomial-time hard
3. Population
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گام  :1-2با استفاده از عملگرهای جهش 1و تلفیق 2جمعیت فعلی زیاد میشود و تابع شایستگی برای هر عضو از ای ن
جمعیت محاسبه میشود.
گام  :2-2با استفاده از عملگر انتخاب،3کروموزومهایی برای انتقال به نسل بعد انتخاب میشوند؛ بهنح ویک ه ان دازة
جمعیت به حالت اولیة خود بازگردد .انتخاب براساس تابع شایستگی هر کروموزوم صورت میگیرد.
در این پژوهش ،بهمنظور تعیین برنامة حمل وسایل نقلیة هوایی از مراکز درمانی واسط به مراکز درمانی اصلی از
مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه استفاده شده و هر مصدوم یک محموله درنظر گرفته شده است ،با این تفاوت که مصدومان
هریک در زمانهای مختلف آمادة حمل از مراکز درمانی اصلی هستند .این زمان مربوط به زمان حمل مصدوم از نقطة
حادثهدیده تا نزدیکترین مرکز امدادی واسط است .چند مرکز درمانی اصلی ،مقصدهای نهایی بیماران درنظر گرفته
شدهاند و مقصد هر مصدوم نیز با توجه به نوع مصدومیتش متفاوت است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیلی انجام پذیرفته است .مفروضات مسئله با استفاده از روش مصاحبة
عمقی با خبرگان شناسایی شدهاند .با ارائة یک الگوریتم ژنتیک به بهینهسازی تصمیمها در مدل پیشنهادی بهمنظور
کمینهسازی مجموع زمان انتظار مصدومان در رسیدن به مراکز درمانی اصلی و سپس با ارائة دو مدل دیگر و با استفاده از
روش تحلیل سناریو به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی پرداخته شده است .گامهای انجامدادن تحقیق حاضر بهصورت زیر
است:
گام  :1شناسایی مفروضات مسئله توسط افراد خبره؛
گام  :2تعیین پارامترهای ورودی ،متغیرهای خروجی (متغیرهای تصمیمگیری) و تابع هدف مسئله؛
گام  :3تعریف سه سناریو برای مسئله که هر سناریو نشاندهندة یک روش انتقال مجروحان به مراکز درمانی است؛
گام  :4ارائة یک الگوریتم ژنتیک بهمنظور بهینهسازی تصمیم در هر سناریو و کد نویسی آنها در نرمافزار Matlab؛

گام  :5ایجاد تعداد زیادی از شرایط بحرانی (مسائل) تصادفی مختلف و حل آنها توسط الگوریتم ژنتیک؛
گام  :6مقایسه و تحلیل نتایج در هر سناریو و تعیین بهترین سناریو (روش انتقال مصدومان).
بهمنظور انجامدادن این تحقیق ،با روش مصاحبة عمقی با هشت نفر از خبرگان در زمینة مدیریت بحران و اورژانس
بیمارستانها ،مفروضات مسئله شناسایی شدند (گام  .)1سپس در گام  2پارامترهای ورودی و متغیرهای خروجی شناسایی
شدند .در این پژوهش ،پارامترهای تعداد مصدومان ،تعداد مراکز درمانی اولیه ،تعداد مراکز درمانی اصلی ،تعداد وسایل
امدادی زمینی و هوایی ،ظرفیت وسایل امدادی ،زمان رسیدن مصدومان تا مراکز درمانی اولیه و اصلی بهعنوان
پارامترهای ورودی و نحوة تخصیص مصدومان به وسایل نقلیة امدادی ،تعیین اولویت حمل آنها و مسیریابی وسایل
نقلیه متغیرهای تصمیم مسئله هستند .تابع هدف مسئله کمینهکردن زمان انتظار مصدومان در رسیدن به مراکز درمانی
اصلی است.
در گام سوم ،سه سناریو برای مسئله درنظر گرفته شده است .سناریوی اول انتقال مستقیم مصدومان به مراکز درمانی
اصلی ،سناریوی دوم انتقال مستقیم مصدومان به مراکز امدادی واسط و حمل آنها با وسایل نقلیة امدادی زمینی و بدون
اشتراک به سوی مراکز درمانی اصلی و سناریوی سوم سیستم حملونقل مصدومان به مراکز درمانی با رویکرد انتقال
1. Mutation
2. Crossover
3. Selection
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دومرحلهای و حملونقل اشتراکی است .در این رویکرد ،مصدومان در مرحلة اول بهطور مستقیم به مراکز امدادی واسط و
در مرحلة دوم بهصورت اشتراکی و با استفاده از امداد هوایی به مراکز درمانی اصلی منتقل میشوند .در گام  ،4یک
الگوریتم ژنتیک بهمنظور بهینهسازی تصمیمها در هر سناریو (بسته به هر سناریو ،نحوة محاسبات زمان رسیدن مصدومان
به مراکز درمانی اصلی تفاوت جزئی دارد) ارائه و در نرمافزار  Matlab R2013aکدنویسی شده است .در گام  ،5سعی
شده است در شرایط مختلف عملکرد سه سناریو بررسی شود .در این حالت ،برای پارامترهای اساسی مسئله سطوح
مختلفی درنظر گرفته میشود و از ترکیب حالت مختلف برای این پارامترها  216مسئلة تصادفی ایجاد میشود .در گام ،6
این  216مسئله تحت سناریوهای مختلف توسط الگوریتم ژنتیک پیشنهادی حل میشوند .درنهایت ،در گام  7نتایج هر
سناریو تحلیل میشود .تمام برنامههای کامپیوتری از طریق یک کامپیوتر با پردازندة  Intel Corei5, 2.6 GHzاجرا
شدهاند.
همانگونهکه اشاره شد ،بهمنظور حل مسئله از الگوریتم ژنتیک پویا که کروموزومهایی با ساختار متغیر دارد استفاده
شده است .ساختار کروموزوم در الگوریتم ژنتیک ارائهشده دوبعدی است .بعد عمودی نشاندهندة وسایل نقلیة امدادی
هوایی و بعد افقی نشاندهندة مصدومان تخصیصیافته و ترتیب حمل آنها توسط وسایل نقلیه است .برای هریک از
وسایل نقلیة امدادی یک رشته آرایه وجود دارد که طول و ترتیب عناصر آن ،نشاندهندة تعداد و ترتیب مصدومان
تخصیصیافته به آن وسیلة نقلیه است .اگر تعداد مصدومهای تخصیصیافته به یک وسیلة نقلیه امدادی کم یا زیاد شود،
طول رشتة متناظر نیز کم یا زیاد میشود .وجه تمایز الگوریتم ژنتیک پیشنهادی نسبت به الگوریتمهای ژنتیک معمولی
این است که در الگوریتمهای ژنتیک معمولی طول کروموزومها ثابت است ،درصورتیکه در الگوریتم ژنتیک ارائهشده
کروموزوم از چند رشته تشکیل شده است که طول آنها متغیر است.
بهمنظور توضیح بیشتر ،فرض کنید پنج مصدوم ،دو مرکز امدادی واسط و دو وسیلة نقلیة امدادی و دو مرکز
امدادرسانی اصلی داریم .وسیلة نقلیة اول قادر به حمل دو مصدوم و وسیلة نقلیة دوم قادر به حمل سه مصدوم است.
فرض کنید مصدومان  1و  4باید به مرکز درمانی واسطة  1و مصدومان  3 ،2و  5باید به مرکز درمانی واسطة  2منتقل
شوند .زمان رسیدن مصدومان به مراکز درمانی واسط و مقصد نهایی آنها مطابق جدول  1است.
ساختار کروموزومی که در شکل  1نشان داده میشود ،بیانکنندة یک جواب موجه برای مسئله است که براساس آن
مصدومان  4 ،3 ،1و  5باید از طریق وسیلة نقلیة  1و مصدوم  2نیز باید توسط وسیلة نقلیة  2حمل شوند .اولویت حمل در
وسیلة نقلیة  1بهترتیب با مصدومان  1 ،3 ،5و  4است .درادامه ،سایر پارامترها و عملگرهای این الگوریتم ژنتیک شرح
داده میشوند.
جدول  .1زمان رسیدن مصدومان به مراکز امدادی واسط
مصدوم 1

مصدوم 2

مصدوم 3

مصدوم 4

مصدوم 5

مرکز درمانی واسط

مرکز واسط 2

مرکز واسط 2

مرکز واسط 2

مرکز واسط 1

مرکز واسط 2

زمان رسیدن به مرکز واسط

10

5

10

30

35

مقصد نهایی

مرکز اصلی 2

مرکز اصلی 1

مرکز اصلی 1

مرکز اصلی 2

مرکز اصلی 1

4

1

3

5

وسیلة نقلیة هوایی 1

2

وسیلة نقلیة هوایی 2

شکل  .1ساختار کروموزوم در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
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نحوة دستهبندی مصدومان تخصیصیافته به هر وسیلة نقلیه به محمولههای مختلف آن براساس الگوریتم دستهبندی
انجام میگیرد .طبق این الگوریتم ضمن اینکه وسیلة امدادی باید برای حمل مصدوم ظرفیت الزم را داشته باشد،
مصدومانی که در یک محموله قرار میگیرند باید حتماً هممقصد باشند .درصورت برقرارنبودن هریک از این دو شرط،
محموله بسته میشود و وسیلة امدادی به سمت مقصد نهایی حرکت میکند.
بهاینترتیب در مثال شکل  ،1مصدومان شمارة  5و  3از طریق وسیلة نقلیة  1در یک محموله و از مرکز واسط  2به
مرکز درمانی اصلی  1منتقل میشوند .سپس این وسیلة امدادی مصدومان شمارة  1و  4را در محمولهای دیگر به مرکز
درمانی اصلی  2منتقل میکند .در این حالت ،این وسیله ابتدا مصدومان  5و  3را از مرکز واسط  2به مرکز اصلی  1منتقل
میکند و سپس با بازگشت به مرکز واسط  2مصدوم  1را بارگذاری میکند و بعد به سمت مرکز واسط  1میرود و
مصدوم  4را بارگذاری میکند و به مرکز درمانی اصلی  2حمل میکند .وسیلة نقلیة امدادی  2نیز مصدوم  2را از مرکز
واسط  2به مرکز درمانی اصلی  1حمل میکند .با توجه به معلومبودن زمانهای آمادهبودن مصدومان در مراکز درمانی
واسط و فواصل بین مراکز درمانی واسط با یکدیگر و با مراکز درمانی اصلی ،میتوان زمان تحویل تمام مصدومان به
مراکز درمانی اصلی را بهراحتی محاسبه کرد.
تابع شایستگی برای هر کروموزوم نیز برابر )  ( Max T  Tاست ،که  Tنشاندهندة مقدار تابع هدف کروموزوم
مربوطه است و از زمانبندی کروموزوم بهدست میآید و  Max Tبیانگر حداکثر مقدار  Tدر بین کروموزومهای جمعیت
فعلی است .بهمنظور انجامدادن عمل جهش از عملگرهای جهش وارونگی 1و تعویض 2استفاده میشود .در عملگر
وارونگی دو مصدوم از وسیلة نقلیة امدادی هوایی بهتصادف انتخاب میشود و توالی مصدومان بین آنها تعویض میشود.
در عملگر تعویض نیز دو مصدوم از دو وسیلة نقلیة امدادی هوایی مختلف بهتصادف انتخاب و جای آن دو با یکدیگر
تعویض میشود .علت استفاده از عملگر دوم این است که عملگر وارونگی فقط موجب تغییر در توالی مصدومان میشود و
تخصیص مصدومان را تغییر نمیدهد؛ بنابراین ،از عملگر جابهجایی بهمنظور ایجاد این تغییر استفاده شده است.
برای انتخاب جمعیت بعدی ابتدا این کروموزومها براساس تابع شایستگیشان بهترتیب نزولی مرتب میشوند .سپس
تعدادی از کروموزومها که بهترین مقدار تابع هدف را دارند ،براساس روش نخبهگرایی 3بهطور مستقیم به نسل بعد منتقل
میشوند .سایر کروموزومها نیز براساس روش چرخ رولت 4به نسل بعد منتقل میشوند .تعداد کروموزومهایی که به روش
نخبهگرایی به نسل بعد منتقل میشوند ،درصدی از اندازة جمعیت اولیه است .این درصد جزء پارامترهای الگوریتم است و
با  bestنشان داده میشود .معیار توقف برای الگوریتم بدینصورت است که اگر بهترین مقدار تابع شایستگی کروموزومها
در چند نسل متوالی بهبودی نیابد ،الگوریتم به پایان میرسد .تعداد این تکرارهای متوالی از طریق پارامتر termination

مشخص میشود.

بحث و یافتهها
پس از اجراهای متعدد و بهصورت تجربی مشخص شد مقادیر  100برای پارامتر اندازة جمعیت 0/05 ،برای نرخ جهش،
 0/5برای انتخاب چرخ رولت 0/5 ،برای پارامتر  bestو  50برای پارامتر  terminationبه جوابهای تقریباً خوب در
زمان حل معقول منجر میشوند .مسئلة مورد بررسی پارامترهای مختلفی دارد که برای برخی از آنها سطوحی چون باال،
پایین و متوسط درنظر گرفته شده است و به هفت دسته تقسیم شدهاند .این هفت دسته عبارتاند از .1 :تعداد مصدومان،
1. Reverse operator
2. Swap operator
3. Elitism
4. Roulette wheel
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 .2تعداد مراکز درمانی واسط .3 ،تعداد وسایل نقلیة امدادی هوایی .4 ،زمان رسیدن مصدوم به مراکز درمانی واسط،
 .5فواصل (بین نقاط حادثهدیده ،مراکز درمانی واسط و مراکز درمانی اصلی) .6 ،ظرفیت وسایل نقلیه و  .7تعداد مراکز
درمانی اصلی.
برای پارامترهای تعداد مصدومان ،تعداد مراکز درمانی واسطه و تعداد وسایل نقلیه سه سطح پایین ،متوسط و باال
درنظر گرفته شده است .این سطوح برای پارامتر تعداد مصدومان بهترتیب برابر  50 ،10و  100درنظر گرفته شده است.
برای تعداد مراکز درمانی واسطه نیز سه سطح لحاظ شده است .در سطح پایین ،تعداد مراکز درمانی واسط بهصورت
تصادفی از توزیع یکنواخت ] U[1,5و در سطوح متوسط و باال بهترتیب از توزیعهای یکنواخت ] U[6,10و ]U[11,15

تعیین میشود .سطوح پایین ،متوسط و باال برای پارامتر تعداد وسایل نقلیة امدادی بهترتیب از توزیعهای یکنواخت
] U[6,10] ،U[1,5و ] U[11,15تعیین میشود .برای پارامتر فواصل (بین نقاط حادثهدیده تا مراکز درمانی واسط و
فاصلة مراکز درمانی واسط تا مراکز درمانی اصلی) نیز دو توزیع یکنواخت ] U[1,20و ] U[21,30درنظر گرفته شده است.
برای پارامتر تعداد مراکز درمانی اصلی دو توزیع یکنواخت ] U[3,6و ] U[7,10لحاظ شده است .برای سایر پارامترها فقط
یک سطح متوسط مد نظر قرار گرفته است .درمورد پارامتر سرعت با توجه به اینکه در شرایط بحرانی که احتمال خرابی
زیرساختهای شهری ،ترافیکهای ناخواسته ،هرجومرج در شهر و ...وجود دارد ،سرعت وسایل نقلیة امدادی هوایی 10
واحد و سرعت وسایل نقلیة امدادی زمینی  1واحد درنظر گرفته شده است .ظرفیت حمل هر وسیلة نقلیه امدادی بهصورت
تصادفی از توزیع یکنواخت ] U[2,4انتخاب شده است .از ترکیب این حاالت برای پارامترها  216مسئله بهدست میآید
( .)3*3*3*2*2*2*1*1*1پس از ایجاد تصادفی این  216مسئله ،آنها از طریق الگوریتم پیشنهادی با سه سناریو
حل شدهاند .سناریوی اول یا همان انتقال مستقیم مصدومان به این معناست که هر مصدوم خودش (از طریق امدادرسان
یا اطرافیان یا  )...و بدون مراجعه به مراکز درمانی واسطه به مراکز درمانی اصلی مراجعه کند (شکل  ،2الف) .سناریوی
دوم مانند مدل پیشنهادی این پژوهش در دو مرحله اقدام به انتقال مصدومان به مراکز درمانی اصلی میکند ،با این
تفاوت که از حملونقل اشتراکی و هوایی استفاده نمیشود؛ یعنی مصدوم با وسیلة نقلیة زمینی به مراکز درمانی واسطه
مراجعه میکند و از آنجا نیز با توجه به ظرفیت وسایل نقلیة امدادی زمینی موجود در آن مرکز و حضور مصدومان
هممقصد به مراکز درمانی اصلی بهصورت غیراشتراکی اعزام میشود (شکل  ،2ب) .سناریوی سوم مدل پیشنهادی این
پژوهش است که شامل انتقال دومرحلهای مصدومان به مراکز درمانی واسط و سپس حمل اشتراکی آنها توسط
تجهیزات حملونقل هوایی است (شکل  ،2ج).

(ب)

(الف)

(ج)

موقعیت اولیة مصدومان

مراکز درمانی اصلی

مراکز درمانی واسطه

انتقال مصدومان توسط وسایل نقلیة زمینی

مسیر انتقال مصدومان با استفاده از وسیله
انتقال(شکل ج)
نقلیة هوایی
مستقیم مصدومان ،ب) انتقال دومرحلهای توسط سایت واسطه با وسایل نقلیة امدادی
شکل  .2مقایسة حالتهای الف)
زمینی ،ج) انتقال دومرحلهای توسط سایت واسطه با وسایل نقلیة امدادی هوایی و حملونقل اشتراکی
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در جدول  ،2نتایج هر سناریو بهازای  216مسئلة تصادفی ایجادشده مقایسه میشود .در این جدول ،میانگین زمان
تحویل مصدومان به مراکز درمانی اصلی ،در هر سناریو و بهازای حاالت مختلف برای پارامترهای مسئله نشان داده
میشود .نتایج نشاندهندة برتری سناریوی پیشنهادی این پژوهش در تمام حاالت است.
جدول  .2مقایسة سناریوهای مختلف در حاالت مسائل تصادفی مختلف
تعداد مصدومان

10

50

100

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

3142

14911

29923

900

8131

25683

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

268

504

624

تعداد مراکز درمانی واسطه

حالت 1

حالت 2

حالت 3

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

16065

15828

16083

15250

11348

8116

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

459

474

463

تعداد وسایل نقلیه

حالت 1

حالت 2

حالت 3

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

15741

16014

16221

10484

11577

12654

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

204

464

727

زمان رسیدن مصدومان تا مرکز درمانی اولیه

حالت 1

حالت 2

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

215589
حالت

16396

11455

11688

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

456

474

فاصلة مرکز درمانی اولیه تا مرکز درمانی اصلی

حالت 1

حالت 2

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

----

----

10696

12447

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

413

518

تعداد مراکز درمانی اصلی

حالت 1

حالت 2

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

16040

15945

11357

11786

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

446

485

کل مسائل

15992

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی اول
میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی دوم

11572

میانگین زمان رسیدن به مقصد در سناریوی سوم

466

نتایج افراز شرایط بحرانی ایجادشده روی تعداد مصدومان نشان میدهد تحت هر سه سناریو ،با افزایش تعداد
مصدومان مجموع زمان انتظار مصدومان برای رسیدن به مراکز درمانی اصلی متناسب با نوع مصدومیت آنها افزایش
یافته است .مسئلة مهمتر اینکه در افراز روی تعداد مصدومان ،سناریوی پیشنهادی این تحقیق نتایج بسیار بهتری را در
هر سه سطح پایین ،متوسط و باال در پی داشته است .نتایج افراز شرایط بحرانی روی تعداد مراکز درمانی واسطه تحت
سه سناریو نشان میدهد در سناریوی اول با افزایش تعداد مراکز درمانی واسطه مجموع زمان انتظار مصدومان برای

بهبود کیفیت انتقال مصدومان هنگام وقوع بالیای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی

549

رسیدن به مراکز درمانی اصلی متناسب با نوع مصدومیت آنها تغییر محسوسی نداشته است که با توجه به مفروضات
مسئله و بیتأثیربودن وجودداشتن یا وجودنداشتن مراکز درمانی واسطه در این سناریو امری طبیعی است .در این افراز در
سناریوی دوم با افزایش تعداد مراکز درمانی واسطه کاهش چشمگیری در زمان انتظار مشاهده میشود ،اما در سناریوی
سوم تغییرات چشمگیری مشاهده نمیشود که ممکن است ناشی از سرعت باالی حملونقل در سناریوی سوم و درنتیجه
زمان باالی انتظار وسیلة نقلیة امدادی هوایی تا تجمع مصدومان در مراکز درمانی اولیه تا رسیدن مصدومان به مرکز
باشد .نتایج نشان میدهد در این حالت نیز اختالفی چشمگیر بین نتایج سناریوی پیشنهادی این تحقیق در هر سه سطح
پایین ،متوسط و باال نسبت به دو سناریوی دیگر وجود دارد .در افراز انجامگرفته روی تعداد وسایل نقلیه نیز مشاهده
میشود که سناریوی پیشنهادی تحقیق نتایج بهتری را نسبت به دو سناریوی دیگر ارائه داده است .در افراز روی
مدتزمان رسیدن مصدومان تا مراکز درمانی اولیه ،همانگونهکه انتظار میرفت با افزایش این پارامتر ،زمانهای انتظار
نیز افزایش یافتهاند .در این حالت نیز سناریوی پیشنهادی این تحقیق جوابهای بسیار بهتری را در هر دو سطح پایین و
باال ارائه داده است .در افراز فاصلة مراکز درمانی اولیه تا مراکز درمانی اصلی نیز همانگونهکه انتظار میرفت با افزایش
این فاصله میانگین زمانهای انتظار نیز افزایش یافته است .در این حالت نیز سناریوی پیشنهادی این تحقیق جوابهای
بهتری را در هر دو سطح پایین و باال به دست داده است .در افراز روی تعداد مراکز درمانی اصلی نیز سناریوی پیشنهادی
این تحقیق جوابهای بهتری را ارائه داده است .همانگونهکه در میانگین کل مسائل مشاهده میشود ،سناریوی سوم با
اختالفی چشمگیر جوابهای بهتری از دو سناریوی دیگر ارائه داده است .همچنین ،در همة حاالت بررسیشده سناریوی
حملونقل اشتراکی دومرحلهای با استفاده از وسایل نقلیة امدادی هوایی در مرحلة دوم ،نتایج بهتری را نسبت به
سناریوهای دیگر ارائه داده است.

نتیجهگیری
در این تحقیق ،نحوة کاهش زمان انتظار مصدومان برای رسیدن به مراکز درمانی اصلی با دو رویکرد استفاده از سیستم
حملونقل اشتراکی و انتقال دومرحلهای بررسی شد .بهاینمنظور ،ابتدا مفروضات مسئله و پارامترهای ورودی و متغیرهای
خروجی شناسایی شدند .سپس سه سناریو برای مسئله درنظر گرفته شد .سناریوی اول انتقال مستقیم مصدومان به مراکز
درمانی اصلی ،سناریوی دوم انتقال مستقیم مصدومان به مراکز امدادی واسط و حمل آنها با وسایل نقلیة امدادی زمینی
و بدون اشتراک به سوی مراکز درمانی اصلی و سناریوی سوم -یعنی مدل پیشنهادی پژوهش -شامل یک سیستم انتقال
دومرحلهای مصدومان به مراکز درمانی با وسایل امدادی هوایی و حملونقل اشتراکی است .در این رویکرد ،مصدومان در
مرحلة اول بهطور مستقیم به مراکز امدادی واسط و در مرحلة دوم بهصورت اشتراکی و با استفاده از امداد هوایی به مراکز
درمانی اصلی منتقل میشوند .سپس یک الگوریتم ژنتیک بهمنظور بهینهسازی تصمیمها در هر سناریو ارائه شد و عملکرد
این سه سناریو با تولید  216مسئلة تصادفی متنوع و حل آنها تحت هر سه سناریو بررسی شد .نتایج مقایسة مدل
پیشنهادی با دو سناریوی دیگر در انتقال مصدومان به مراکز امدادی نشاندهندة برتری مدل پیشنهادی در کاهش زمان
انتظار مصدومان است .عالوهبراین ،نتایج نشان دادند استفادة همزمان از حملونقل اشتراکی و انتقال دومرحلهای و
همچنین عواملی نظیر افزایش تعداد مراکز درمانی واسطه ،برنامهریزی صحیح وسایل امدادی هوایی متناسب با تقاضا و
همچنین کاهش زمانهای رسیدن مصدومان تا مراکز درمانی واسطه (انتقال مرحله یک) در این مدل موجب کاهش
مجموع مدتزمان انتظار مصدومان برای رسیدن به مراکز درمانی اصلی میشود .سناریوی اول و دوم عالوهبر اینکه
دارای ضعف استفاده از وسایل امدادی زمینی هستند ،سیستم حملونقل صحیح نیز ندارند .بدون استفاده از حملونقل
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اشتراکی سیستم عالوهبر اینکه دچار تأخیر فراوان در تحویل محمولهها میشود ،بهطور ناخواسته متحمل هزینههایی از
جنس مالی و جانی نیز میشود .باید به این نکته توجه داشت که هنگام وقوع شرایط اضطرار در بالیای طبیعی ،هدف
یک سیستم کارا فعالیت در محدودة بهینه در زمان ،هزینه و درمجموع اهداف خود است .مهمترین هدف سیستمهای
امدادی نیز بیشک نجات جان انسانهاست و در این زمینه زمان اهمیت دوچندان پیدا میکند؛ بنابراین ،با برنامهریزی
صحیح حملونقل امدادی که یکی از زیرمجموعههای لجستیک امداد است ،جان انسانهای بیشتری نجات مییابد.
پیشنهاد میشود در گام اول با مکانیابی صحیح مراکز واسط امدادی و در گام بعدی پیادهسازی صحیح یک سیستم
حملونقل اشتراکی کارا ،زمان انتظار مصدومان برای رسیدن به مقاصد نهایی آنها کاهش داده شود .توجه به این نکته
نیز ضروری است که بسیاری از هزینههای تحمیلی به سیستم حملونقل امدادی در دل زمان نهفته است؛ بنابراین ،با
کاهش زمان جریان یک سیستم حملونقل میتوان از بخشی از هزینههای مادی و معنوی جلوگیری کرد.
با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود رویکرد دومرحلهای انتقال مصدومان به مراکز درمان و با رویکرد حمل
اشتراکی بهعنوان یک سیستم انتقال مصدومان در مراکز امدادی بهصورت واقعی پیادهسازی شود و یک مرکز
تصمیمگیری برای برنامهریزی نحوة انتقال مصدومان ایجاد شود تا اطالعات مصدومان به آن مرکز اعالم شود .سپس
براساس تصمیماتی که الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ارائه میدهد ،برنامة حمل وسایل نقلیه به آنها اعالم شود .سیستم
درنظرگرفتن اولویت حمل برای مصدومان متناسب با وخامت اوضاع یا درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمانهای حمل،
زمینههایی برای تحقیقات آتی محسوب میشوند .بهعالوه ،تعیین اولویت خدمترسانی در مراکز درمانی واسطه یا
مکانیابی بهینة مراکز درمانی اولیه برای حداقلکردن زمان رسیدن به مراکز درمانی اصلی زمینههای دیگری برای
تحقیقات آتی هستند.
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