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Abstract 
In the management of the blood supply chain network, the existence of a 
coherent and accurate program can help increase the efficiency and 
effectiveness of the network. This research presents an integrated 
mathematical model to minimize network costs and blood delivery time in 
crisis conditions. In the present model, to ensure timely and sufficient blood 
supply, especially in crisis conditions, the new approach concentration of 
blood collection, processing, and distribution sites in the facilities, 
emergency transportation, pollution, route traffic (delivery delay), blood type 
substitution, and supporter facilities were used. Moreover, other important 
decisions, including locating all permanent and temporary facilities at three 
blood collection, processing, and distribution sites, and blood shortage, were 
also applied in the model. The proposed model was solved for several 
problems using the Augmented epsilon-constraint method. Results show that 
deploying advanced processing equipment in field hospitals, the 
concentration of sites in facilities, and blood type substitution have 
significantly improved network efficiency. Therefore, managers and 
decision-makers can use the proposed approaches to optimize the blood 
supply chain network to minimize network costs and blood delivery time. 

Keywords: Blood Supply Chain, Integration, Location, Concentration of 
Sites in Facilities, Blood Types Substitution, Emergency Transportation. 
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بحران با  طیدر شرا کپارچهیخون  نیتأم رهیشبکه زنج کیتوسعه 
 يهاگروه ینیگزیو جا التیدر نظر گرفتن تمرکز سطوح در تسه

 یخون

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ع،یصنا یرشته مهندس يدکتر يدانشجو   یمحسن جام
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ع،یصنا یگروه مهندس اریاستاد   زدبخشیا درضایحم
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ع،یصنا یگروه مهندس اریدانش خمسه  يارشد رضایعل
  

 چکیده
و  کاراییبه افزایش  تواندیمبرنامه منسجم و دقیق یک خون وجود  نیتأمزنجیره مدیریت شبکه در 

کمینه  منظوربهنماید. در این پژوهش مدل ریاضی یکپارچه در شرایط بحران کمک شایانی شبکه  یاثربخش
و  موقعبهخون  نیتأمو زمان تحویل خون ارائه شده است. در مدل حاضر براي اطمینان از  هانهیهزنمودن 

و توزیع  ، فرآورييآورجمعدر شرایط بحران از رویکرد جدید همچون تمرکز سطوح  خصوصبه اندازهبه
)، جایگزینی لیدر تحو ری(تأخ ریمسترافیک اضطراري،  ونقلحملدر نظر گرفتن  خون در تسهیالت،

کلیه  یابیمکانبهره گرفته شد. تصمیمات مهم دیگري اعم از  پشتیبان خونی و تسهیالت يهاگروه
نیز در مدل اعمال شد.  خون و کمبود، فرآوري و توزیع يآورجمعتسهیالت دائم و موقت در سه سطح 

نتایج حاصل از براي مسائل مختلف حل شد.  1افتهیتکاملروش اپسیلون محدودیت  را با استفاده ازمدل 
صحرایی، تمرکز سطوح در  يهامارستانیباستقرار تجهیزات فرآوري پیشرفته در  محاسبات نشان داد

 رندگانیگمیتصملذا مدیران و  استشده  شبکه توجهقابلخونی سبب بهبود  يهاگروه، جایگزینی تسهیالت
و زمان  هانهیهزبه کاهش  منظوربهخون  نیتأمي شبکه زنجیره سازنهیبهبراي  رویکردهااز این  توانندیم

 .تحویل خون استفاده نمایند

 الت،یتمرکز سطوح در تسه ،یابیمکان ،يسازکپارچهیخون،  نیتأم رهیزنج :هاواژهکلید
 .يونقل اضطرارحمل ،یخون يهاگروه ینیگزیجا

  :نویسنده مسئولhizadbakhsh@khu.ac.ir 

1. AEC (Augement Epsilon Constrate) 
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 مقدمه
 يهاجنبه سایر بر زیادي تأثیر که است انسان سالمتی زندگی يهاجنبه ترینمهم از یکی

 موضوع نیز انسان زندگی براي حیاتی منبع یکعنوان به خون ،نیبنیدرا .دارد زندگی
با توجه به . )Heidari-Fathian & Pasandideh, 2018(رودیمبه شمار  تحقیق براي مهمی

 نقصیبداشتن یک برنامه دقیق و  ،شودینماینکه هیچ جایگزینی براي خون انسان پیدا 
. )Gunpinar & Centeno, 2015(حیاتی است ،ي و ذخیره این منبع نایابآورجمعبراي 

ي آورجمع موقت، و ثابت تسهیالت در هااهداکننده از خون خون، نیتأم زنجیره یک در
خون، خون را  يهابانک در مرحله در این .شوندیم داده خون انتقال مراکز سپس به

 ها انتقالبیمارستان به اختصاصی ونقلحمل يلهیوسبه و کنندیم يسازرهیذخفرآوري و 

 . )Pierskalla, 2005(شوندمی داده
شبکه  يسازچهکپاریمنظور ریاضی دو هدفه به يزیرمدل برنامهیک در این پژوهش 

ي خون، فرآوري و آورجمع در سه سطح براي شرایط عادي و بحرانی زنجیره تأمین خون
زمان، طور همشده است. مدل ریاضی دو هدفه پیشنهادي، بهتوزیع خون ارائهي و سازرهیذخ

سازد. زمان پاسخگویی را کمینه میشبکه زنجیره تأمین،  يهانهیکردن هز وه بر حداقلالع
افزایش سطح  منظوربهحل شد.  افتهیتکاملمدل با استفاده از روش اپسیلون محدودیت 

سطوح پاسخگویی به تقاضاي بیماران در مراکز درمانی و مقابله با کمبود، تمرکز 
، جایگزینی تسهیالتي و توزیع خون به بیماران) در سازرهیذخي، فرآوري و آور(جمع
هر هاي خونی، در نظر گرفته شد. در جایگزینی گروه پشتیبان تسهیالتهاي خونی و گروه

 سازگار، خونی گروه چندین میان از. نمود استفاده بیمار هر توان برايرا نمی خونیگروه 
 تا دهدکه براي پاسخ به تقاضا اجازه می دارد وجود خونی هايجایگزینی گروه از اولویتی

 ماتریس یک منظور، به همین .کند تعیین نیازبر اساس  را خونی گروه بهینه تخصیص
 1 جدول . درشودیم استفاده خونی يهاگروهجایگزینی  تعیین براي خون يبندتیاولو

شوند.  دیگر خونی گروه جایگزین توانندمی که دهدیم نشان را خونی يهاگروه ماتریس
ی خاص براي ي خونهاگروهاستفاده از  منظوربهي بندتیاولو در پژوهش حاضر از طرح
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 .)Hamdan & Diabat, 2019(ي خونی بهره گرفته شده استهاگروهجایگزینی 

 ي خونیهاگروهماتریس سازگاري  .1جدول 

O- O+ AB- AB+ B- B+ A- A+ ي خونیهاگروه  
   √    √ A+ 
  √ √   √ √ A- 
   √  √   B+ 
  √ √ √ √   B- 
   √     AB+ 
  √ √     AB- 
 √  √  √  √ O+ 

√ √ √ √ √ √ √ √ O- 

 خالصه در ادامه ارائه شده است: صورتبههاي مقاله نوآوري
مکان کلیه تعیین با  همختلط دو هدف حیعدد صح يزیرارائه یک مدل برنامه -1

ي هادورهآوري خون، فرآوري و توزیع خون در دائم و موقت در سه سطح جمع تسهیالت
 زمانی.

 .تسهیالتسازي و توزیع خون) در جمع آوري، فرآوري و ذخیرهسطوح (تمرکز  -2
ي تصمیمات استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی شرایط قبل و بعد از سازکپارچهی -3

ي، آورجمعی، زمان تحویل خون، موجودي و تخصیص در سه سطح ابیمکانبحران اعم از 
 فرآوري و توزیع خون

 ي مختلفهازمانیک مسیر در اضطراري با در نظر گرفتن تراف ونقلحمل -4

بخش  در مبانی نظري و پیشینه پژوهش: است شده یدهسازمان زیر شرح به مقاله ادامه
ي و بندفرمولکه تعریف مسئله،  باشدیمی پژوهش شناسروش 3. بخش شودمی بررسی 2

و در خاتمه  دهدیمتحلیل را پوشش  اجراي مدل و 4بخش کند. تشریح می روش حل را
 .دهدمی قرارموردبحث  را هاشنهادیپي و ریگجهینت 5بخش 
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
باشد. مدیریت خون می نیتأمهدف از این بخش بررسی پیشینه پژوهش در شبکه زنجیره 

هاي مهم بشر است. اگرچه براي جایگزینی ها و دغدغههاي خونی، یکی از نگرانیفرآورده
ترین منبع ورت گرفته اما هنوز اهداکنندگان خون، مهمیی صهاتالشي خونی هاگروه

 ي آنهافراوردهتأمین خون و  زنجیره مدیریت درباره . مطالعهباشندیمتأمین نیاز بیماران 

 شد. آغاز Vanzylتوسط  1960درسال 
به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه در شرایط بحران با در نظر گرفتن عدم قطعیت 

تصمیمات مرتبط با مکان، تخصیص و اختالل مسیر را بهینه  کهيطوربهتقاضا پرداختند 
 ,Haghjoo, Tavakkoli-Moghaddam, Shahmoradi-Moghadam, & Rahimi(نماید

هاي زنجیره تأمین خون به همراه کمینه کاهش هزینهبه ارائه یک مدل ریاضی براي . )2020
عدم اطمینان میزان پرداختند و هاي خونی کردن میزان کمبود و میزان انقضاي فرآورده

درمانی، و براي تخمین مقادیر نیاز مراکز بررسی زنجیره مارکوف  طریق ازرا عرضه خون 
 ,kouchaki tajani, Mohtashami(صورت فازي در نظر گرفته شدتقاضاي واصله به

Amiri, & Ehtesham Rasi, 2022(.  خون در سه سطح  نیزنجیره تأمبه طراحی
منظور ها در قالب یک مدل چندهدفه بهها (مراکز خون) و بیمارستاناهداکنندگان، بانک

-سازي زمان کلی ارسال واحدهاي خونی و حداقلها، حداقلسازي مجموع هزینهحداقل

 ,Kazemi(پرداختندها در هر دوره، سازي میزان تقاضاي برآورد نشده بیمارستان

Homayounfar, Fadaei, Soufi, & Salehzadeh, 2022(.  یک مدل ریاضی را در
ي ریگمیتصمتضمینی تقاضا با توجه به سطوح  نیتأم منظوربهخون  نیتأمزنجیره 

ي مبتنی بر هامدلاستراتژیکی و تاکتیکی با طراحی یک چهارچوب براي توسعه 
. مدلی را با )Meneses, Santos, & Barbosa-Póvoa, 2022(ي ارائه نمودندریگمیتصم

خون  نیتأمي شبکه، تازگی خون و کاهش کمبود را براي زنجیره هانهیهزاهداف کاهش 
ي ادومرحلهي احتمالی زیربرنامهي با رویکرد ارحلهدومبا در نظر گرفتن عدم قطعیت 

. با توجه به کاهش اهداي خون )Sibevei, Azar, & Zandieh, 2022(استوار استفاده شد
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خون به منظور  نیتأمبه طراحی یک مدل چند هدفه در زنجیره  19در اثر بیماري کویید 
ی ابیریمسی، موجودي و ابیمکانخون در شرایط اضطراري با در نظر گرفتن  نیتأم

 نیتأم شبکه زنجیره . یک)Khalilpourazari & Hashemi Doulabi, 2022(پرداختند
 خون تسهیالت ،) موقت و دائمی( خون يآورجمع تسهیالت ، اهداکنندگان شامل خون

با در نظر  محلی يهامارستانیب و يامنطقه يهامارستانیب،  محلی خون تسهیالت ، يامنطقه
 ,Khalilpourazari, Soltanzadeh(ونقل ارائه نمودندحمل ازیموردنگرفتن تعداد وسایل 

Weber, & Roy, 2020(ف و الات يهانهیجهت کاهش هز تصادفی . یک مدل ریاضی
تحت پوشش پایگاه انتقال خون در  بیمارستان 3در خونی  يهاکمبود موجودي فرآورده

 با هامارستانی. در این مدل ضمن برآورده ساختن نیازهاي بارائه دادند آذربایجان شرقی
مدنظر قرار نیز  هامارستانیموجودي ب يهانهیهز ی مختلف،خون يهاروهگ

خون در شرایط بحران براي  نیتأمبه ارائه یک مدل در زنجیره  .)yyyyyyy, 2019(گرفت
تخصیص  ، ونقلحمل ت امکانات،ظرفی صحرایی، يهامارستانیب بهینه مکان تعیین
ي خونی، طول عمر خون با مسیر انتقال مطلوب و حل آن با استفاده از الگوریتم هاگروه

. به ارائه یک )Razavi, Gholizadeh, Nayeria, & Ashrafi, 2020(اندپرداختهژنتیک 
خون با سه شرط فوریت، عدالت و خطر با در نظر گرفتن اختالل و عدم  نیتأممدل در 

 ,Cheraghi & Hosseini-Motlagh(خون در شرایط بحران پرداختند نیتأمقطعیت در 

در  خون نیتأم زنجیره شبکه ایی برايتصادفی دو مرحله يسازنهیبه مدل . یک)2020
 میزان موجودي ي خون،آورجمع دائمی ساتیتأس یابیمکان با در نظر گرفتن زلزله شرایط
 ,Salehi, Allahyari Emamzadeh(نمودندعملیاتی و جایگزینی را ارائه  تصمیمات خون،

Mirzapour, Hashem, & Shafiei Aghdam, 2021(نیتأم زنجیره شبکه طراحی . به 
 تاریخ و خونی يهاگروه گرفتن نظر در با سناریوهاي مختلف و بحران شرایط در خون
-Asadpour, Boyer, & R Tavakkoli(هاي سیستم پرداختندکاهش هزینه باهدف انقضا

Moghaddam, 2020(.  ي با عدم قطعیت در ادومرحلهي تصادفی زیربرنامهیک مدل
ي خونی متمایز و هاگروهخون،  فاسدشدنبا در نظر گرفتن  ساتیتأسدر  تقاضا و اختالالت
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 & ,Hosseini-Motlagh, Samani(خون ارائه کردند نیتأمي در زنجیره بندتیاولوقوانین 

Homaei, 2020( ي با در نظر گرفتن جایگزینی ادومرحله. یک مدل ریاضی تصادفی
هاي سیستم و زمان تحویل خون ارائه ي قرمز با اهداف کاهش فساد خون ، هزینههاگلبول
خون با اهداف  نیتأم. به طراحی یک شبکه زنجیره )Hamdan & Diabat, 2019(نمودند

ي سیستم و کمبود خون با در نظر گرفتن تقاضاي فازي پرداختند که در هانهیهزکاهش 
 ,Doodman & Bozorgi Amiri(مدل پیشنهادي انتقاالت جانبی را نیز در نظر گرفتند

کمینه  منظوربهمل کمی و کیفی خون مدلی را براي عوا نیتأم. در شبکه زنجیره )2020
ي از ریگبهرهکردن هزینه، اتالف و حداکثر سازي امکانات با در نظر گرفتن عدم قطعیت و 

 & ,Samani, Hosseini-Motlagh( ي استوار طراحی نمودندسازنهیبهروش 

Ghannadpour, 2019(عملیاتی يهانهیهزبراي کاهش  خون را تأمین زنجیره . یک مدل 

 ي،آورجمع موجودي با در نظر گرفتن تسهیالت کمبود یا و مازاد از ي ناشیهاسکیر و

-Habibi(نمودندارائه  تسهیالت توزیع و يسازرهیذخ و تسهیالت آزمایشگاهی

Kouchaksaraei, Paydar, & Asadi-Gangraj, 2018( به ارائه یک مدل در شرایط .
در دسترس بودن کاالهاي خونی با استفاده از روش سناریویی  منظوربهبحران 

 يزیربرنامه . ضمن ترکیب)Samani, Torabi, & Hosseini-Motlagh, 2018(پرداختند
ي هاگروهخونی و جایگزینی  يهاپالکت انبار ی برايدوسطحرویکرد  و پویا تصادفی

 ,Dillon(کمبود خون ارائه کردند و ، فسادهانهیهز کردن حداقل ، مدلی را براي خونی

Oliveira, & Abbasi, 2017( .خونی در  يهافرآورده مصرف يسازنهیمنظور بهبه
در ی خون بکز خون، امکان انتقال جاناها توسط مرتوزیع فرآورده ضمن هامارستانیب
نظر گرفته تقاضا در قطعیت منظور مقابله با عدم عنوان راهکاري بهنیز به هامارستانیب

در خون  نیتأم زنجیره براي سازيبهینه مدل یک. )Yaghobi & Kamvar, 2017(شد
 دائم و موقت مراکز خون و مراکز اهداي خون، تسهیالتی ابیمکان اضطراري براي شرایط

 پس دوره درچند خون موجودي سطح خون و تعیین اهداکنندگان به تسهیالت اختصاص
کاهش   باهدف تقاضا و عرضه در قطعیت براي عدم  در نظرگرفتن سناریوهایی فاجعه با از
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 مدل به ارائه یک. )Jabbarzadeh, Fahimnia, & Seuring, 2014(هزینه ارائه نمودند
خون در شرایط بحران براي کمینه کردن زمان و هزینه با   نیتأم زنجیره در شبکه ریاضی

مخرب شعاع تخریب زلزله  ریتأثونقل اضطراري و در نظر گرفتن  نحوه حمل
. به توسعه یک مدل براي شبکه زنجیره )Khalilpourazari & Khamseh, 2019(پرداختند

خون در شرایط بحران با در نظر گرفتن خطر اختالل و قابلیت اطمینان و عدم قطعیت  نیتأم
 ,Rahmani( ي خون پرداختآورجمعی تسهیالت دائمی و موقت ابیمکانخون و  نیتأم

2019( . 
 ,Hamdan & Diabat(توسطشده ارائه مدل مستقیم بسط مقاله این در پیشنهادي مدل

 شامل ادبیات تحقیق در موجود ریاضی يهامدل از کدامچیه حالنیباا. باشدیم )2019
ژیکی، تاکتیکی و عملیاتی . از منظر تصمیمات استراتباشندینمتمرکز سطوح در تسهیالت 

ي، آورجمعی براي کلیه تسهیالت دائم و موقت در سه سطح ابیمکاندر ادبیات موجود 
است در حالی در این پژوهش  نشدهانجامفرآوري و توزیع براي شرایط قبل و بعد از بحران 

ي تصمیمات مکانی براي کلیه تسهیالت دائم و موقت در سه سطح کامل سازکپارچهی
خون را در شرایط اضطراري بررسی  ونقلکمتر مطالعاتی حملت گرفته است. صور

در این پژوهش  کهیدرحال اندنگرفتهزمانی در تحویل خون را در نظر  ریتأخو  اندنموده
در تحویل  ریتأخپهباد و خودرو،  لهیوسبهونقل اضطراري خون ضمن در نظر گرفتن حمل

زمانی با توجه به وسایل نقلیه با ظرفیت و شعاع تحت ي هادورهي در هادورهخون را در 
 پوشش متفاوت در نظر گرفته شده است.
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 پژوهش یشناسروش
 منظور طراحیریاضی دو هدفه به يزیرتعریف مسئله. در این پژوهش یک مدل برنامه

ي، فرآوري و توزیع خون در آورجمعخون در سه سطح  نیتأمزنجیره شبکه  یکپارچه
در این مسئله را نشان  موردنظر نیتأم، شبکه زنجیره 1شرایط بحران ارائه شده است. شکل 

فرآوري تا توزیع خون براي  ي وآورجمع. در این پژوهش کلیه سطوح از دهدیم
 .تسهیالت دائمی و موقت در نظر گرفته شده است

 
 خون نیتأمنمودار شبکه زنجیره . 1شکل 

موقت و  ي صحرایی و مراکز درمانی)هامارستانیبدائم (آوري خون در تسهیالت جمع
آوري خون . این تسهیالت پس از جمعباشدیم ریپذامکانآوري خون موقت) مراکز جمع(

موقت مراکز خون اصلی) و دائم (انجام آزمایشات، خون را به مراکز خون  منظوربه
ي صحرایی) انتقال داده سپس با توجه به تقاضا، خون از مراکز خون دائم و هامارستانی(ب

توزیع و تزریق به بیماران منتقل  منظوربهي صحرایی هامارستانیبموقت به مراکز درمانی و 
ي صحرایی نیاز به هامارستانیبدر سطح فرآوري  شدهدازشپرخون  کهیدرصورتشود. می

ها جهت فرآوري مجدد به مراکز خون ي تکمیلی داشته باشد آنگاه خونهاشیآزماانجام 

مراکز خون اصلی  
 

درمانی مراکز  
 

صحرایی  يهامارستانیب 
 

مراکز موقت 
خون  يآورجمع
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براي مقابله در این شبکه شود. اصلی که داراي تجهیزات پیشرفته فرآوري هستند منتقل می
ن تسهیالت پشتیبان براي مراکز با کمبود و افزایش سطح پاسخگویی ضمن در نظر گرفت

هاي خونی و تمرکز سطوح در تسهیالت نیز استفاده نقاط تقاضا) از جایگزینی گروه( عیتوز
هاي دهد به صورتی که بیمارستانتمرکز سطوح در تسهیالت را نشان می 2شد. شکل 

 زمانهم صورتبهتواند ي، فرآوري و توزیع خون را میآورجمعصحرایی کار سه سطح 
مراکز باشند و بقیه آوري و توزیع خون میانجام دهد، مراکز درمانی داراي دو سطح جمع

آوري خون موقت) نیز به ترتیب داراي سطوح فرآوري و مراکز خون اصلی و مراکز جمع(
هستند. براي افزایش پاسخگویی و پایداري  کارهتکباشند به عبارتی آوري خون میجمع

ونقل با ترافیک) را براي وسایل حمل( لیتحودر  ریتأخنقل اضطراري، ودر شبکه، حمل
ي و سازرهیذخظرفیت و سرعت متفاوت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است ظرفیت 

 .باشدیمفرآوري خون در تسهیالت دائم نسبت به تسهیالت موقت بیشتر 

 
 تمرکز سطوح در تسهیالت .2شکل 

 از ي مختلفهادورهخون طی  شدید تقاضاي افزایش با بحران مثل زلزله، از پس دوران در

دوره  چهار به را زمانی برهه این دقیق، بررسی منظوربه هستیم. روروبه مصدومین طرف
 دوره .شودیم بررسی مجزا صورتبه دوره هر در تقاضا و کرده تقسیم ساعته 24 زمانی

ساعت اولیه، دوره  24ساعت بعد از اتمام  48ساعت اولیه، دوره دوم شامل  24شامل  اول
 .باشدیمشامل یک هفته بعدي  ساعت بعدي و در دوره آخر 72سوم شامل 

 (u) مراکز درمانی (a( ییصحرا يهامارستانیب (z)مراکز خون اصلی  (j)خون  يآورمراکز موقت جمع

 خون يآورسطح جمع -1 سطح فرآوري خون -1 خون يآورسطح جمع -1
 سطح فرآوري خون -2
 سطح توزیع خون -3

 ي خونآورسطح جمع -1
 سطح توزیع خون -2
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در سه سطح  دائم و موقت کلیه تسهیالت مکان و ي مربوط به تعدادهامیتصممدل 
و توزیع خون، سطح  ي، فرآوريآورجمعمیزان آوري فرآوري و توزیع خون، جمع

ونقل با توجه به ه و تعیین روش حمل، مقدار خون جایگزین شدصیو تخصموجودي 
 .دینمایمترافیک را مشخص 

 :باشندیمدر مسئله به شرح ذیل  شدهاستفادهمفروضات مسئله. مفروضات 
دائم و موقت از پیش  تسهیالت ي و استقراراندازبراي راه بالقوه يهامکان -

 .باشندیم شدهنییتع
تنها در زمان بحران  صحراییي هامارستانیبآوري خون و موقت جمع تسهیالت -

 .ابندییماستقرار 
 انقضا خون مجاز نیست. -

 .باشندیم نامحدودتعداد وسایل نقلیه  -
 .شوندیمکامل فرآوري  صورتبه شدهيآورجمعواحدهاي خون  -
 .باشدیمي زمانی ثابت و قطعی هادوره -
 .باشدیمي زمانی متفاوت هادورهمقدار عرضه و تقاضاي خون در  -
 .باشدیمي خونی در ابتداي دوره اول صفر هاگروهسطح موجودي  -
 .باشدیمي صحرایی برابر صفر هامارستانیبهزینه و زمان انتقال خون در میان  -

 ي مسئلهبندفرمول

 هاسیاند 
J آوري خون که با موقت جمع تسهیالتي بالقوه براي هامکاني از امجموعه
 .شودیمنشان داده  jاندیس 
U درمانی که با اندیس  مراکزي بالقوه براي هامکاني از امجموعهu  نشان داده

 .شودیم
Z ي ممکن براي مراکز خون اصلی که با اندیس هامکاني از امجموعهz  نشان داده

 .شودیم
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A ي ممکن براي بیمارستان صحرایی که با اندیس هامکاني از امجموعهa  نشان
 .شودیمداده 

V ونقللي حمهاحالت 

T ي زمانیهادوره t   

B ي خونی که با اندیس هاگروهي از امجموعهb  و𝑏𝑏°  شودیمنشان داده. 
 پارامترهاي مدل 

𝐹𝐹1  دائم درمانیتسهیالت ي اندازراههزینه 

𝐹𝐹2  آوري خونموقت جمعتسهیالت هزینه استقرار 

𝐹𝐹3  خون مرکز خون اصلیي اندازراههزینه 

𝐹𝐹4  بیمارستان صحراییهزینه استقرار 

𝑀𝑀 یک عدد خیلی بزرگ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 دائم درمانی  مراکزآوري هر واحد خون در هزینه جمعu 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 آوري خون آوري هر واحد خون در مراکز موقت جمعهزینه جمعj    

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 آوري هر واحد خون در بیمارستان صحرایی هزینه جمع𝑎𝑎 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  منبع موجود از گروه خونیb  دائم درمانی  مراکزبرايu  در دورهt 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 گروه خونی  منبع موجود ازb آوري خون براي مراکز موقت جمعj  در دوره
t 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 گروه خونی  منبع موجود ازb  در بیمارستان صحراییa  در دورهt 

𝐶𝐶𝐶𝐶1  مرکز خون اصلیهزینه هر واحد فرآوري خون در z 

𝐶𝐶𝐶𝐶2  هزینه هر واحد فرآوري خون در بیمارستان صحراییa  

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°  ي براي گروه خونی بندتیاولوهزینهb  که بجاي گروه خونیb° 
 استفاده شده است

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°  ي مختلف خون، اگر گروه هاگروهماتریس سازگاري دودویی براي

  صفر صورت نیااستفاده شود یک در غیر  °bبتواند بجاي گروه خونی  bخون 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 دائم درمانی مراکزآوري هر واحد خون در زمان براي جمعu 
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𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 آوري خون موقت جمعمراکز آوري هر واحد خون در زمان براي جمع
j 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 آوري هر واحد خون در بیمارستان صحرایی زمان براي جمعa 

𝑇𝑇𝑀𝑀  جایگزینی براي هر واحد خون منظوربهي تطبیق هاشیآزمازمان انجام 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇  براي فرآوري هر واحد خون در مرکز خون اصلی  ازیموردنزمانz 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  براي فرآوري هر واحد خون در بیمارستان صحرایی  ازیموردنزمانa 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑇𝑇𝑣𝑣  توسط وسیله نقلیه  مراکزهزینه هر کیلومتر سفر در بینv 

 𝐻𝐻𝑇𝑇  هزینه نگهداري هر واحد خون در مرکز خون اصلیz 

𝐻𝐻𝐶𝐶  هزینه نگهداري هر واحد خون در بیمارستان صحراییa 

𝐻𝐻𝐶𝐶  هزینه نگهداري هر واحد خون در مرکز درمانیu 

𝐻𝐻𝐻𝐻 هزینه جریمه براي کمبود هر واحد خون  

𝑃𝑃𝐻𝐻 زمان جریمه براي کمبود هر واحد خون 

𝑅𝑅𝑆𝑆 مرکز خون  برآورد اینکه چه سرویسی ازa  به مرکز خونz انجام منظور به
 .دهدیمي تکمیلی تغییر مسیر هاشیآزما

𝑃𝑃1  درمانی  مراکزحداکثر تعدادu 

𝑃𝑃2  آوري خون موقت جمعمراکز حداکثر تعدادj 

𝑃𝑃3  مراکز خون اصلی حداکثر تعدادz 
𝑃𝑃4  حداکثر تعداد بیمارستان صحراییa 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار تقاضا براي گروه خونیb  در مرکز درمانیu  دردورهt 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار تقاضا براي گروه خونیb  در مرکز درمانیa  در دورهt 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐  ي در مرکز خون سازرهیذخحداکثر ظرفیتz 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎  ي در مرکز خون سازرهیذخحداکثر ظرفیتa 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 سازي در مرکز خون حداکثر ظرفیت ذخیرهu 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑣𝑣𝑏𝑏  ونقل) در تحویل خون توسط وسیله ترافیک مسیر حمل( ریتأخضریب
 t در دوره v هینقل
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𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣  توسط وسیله نقلیه  مراکزحداکثر ظرفیت براي حمل خون در بینv 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣  حداکثر شعاع پوشش وسیله نقلیهv 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 آوري خون فاصله مرکز موقت جمعj  تا بیمارستان صحراییa  براي
 vوسیله نقلیه 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣 آوري خون فاصله مرکز موقت جمعj  تا مرکز خون اصلیz  براي وسیله
 vنقلیه 

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  فاصله مرکز درمانیu  تا مرکز خون اصلیz  براي وسیله نقلیهv 

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  فاصله مرکز خون اصلیz  تا مرکز درمانیu  براي وسیله نقلیهv 

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  فاصله مرکز خون اصلیz  تا بیمارستان صحراییa  براي وسیله نقلیهv 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  فاصله بیمارستان صحراییa  تا مرکز خون اصلیz  براي وسیله نقلیهv 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  فاصله بیمارستان صحراییa  درمانی تا مرکزu  براي وسیله نقلیهv 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣 آوري خون زمان سفر از مرکز موقت جمعj  به مرکز خون اصلیz  با
 vوسیله نقلیه 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 آوري خون زمان سفر از مرکز موقت جمعj  به بیمارستان صحراییa  با
 vوسیله نقلیه 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  زمان سفر از مرکز درمانیu لی به مرکز خون اصz  با وسیله نقلیهv 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  زمان سفر از مرکز خون اصلیz  به مرکز درمانیu  با وسیله نقلیهv 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  زمان سفر از مرکز خون اصلیz  به بیمارستان صحراییa  با وسیله نقلیهv 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  زمان سفر از بیمارستان صحراییa  به مرکز درمانیu  با وسیله نقلیهv 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  زمان سفر از بیمارستان صحراییa  به مرکز خون اصلیz  با وسیله نقلیه
v 

 متغیرهاي مثبت 
𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  مقدار گروه خونیb  فرآوري شده در مرکز خون اصلیz  در دورهt 

𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار گروه خونیb ییصحراشده در بیمارستان پردازش a  در دورهt 
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𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار گروه خونیb  که بجاي گروه خونیb°  در مرکز درمانیu  در
 استفاده شده است. tدوره 

𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار گروه خونیb  که بجاي گروه خونیb°  در بیمارستان صحرایی
a  در دورهt .استفاده شده است 

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  مقدار گروه خونیb ییصحرااز بیمارستان  شدهمنتقل a  به مرکز خون
  vبا وسیله نقلیه  tدوره در  z اصلی

𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  مقدار گروه خونیb ییصحرااز بیمارستان  شدهفرستاده a  به مرکز
 vبا وسیله نقلیه  tدر دوره  uدرمانی 

𝜃𝜃𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  مقدار گروه خونیb از مرکز خون اصلی  شدهفرستادهz  به مرکز درمانی
u  در دورهt قلیه با وسیله نV 

𝜂𝜂𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  مقدار گروه خونیb از مرکز خون اصلی  شدهفرستادهz  به بیمارستان
 Vبا وسیله نقلیه  tدر دوره  a ییصحرا

𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  سطح موجودي گروه خونیb  در مرکز خون اصلیz  در دورهt  
𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  سطح موجودي گروه خونیb  ییصحرادر بیمارستان a  در دورهt 
𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  سطح موجودي گروه خونیb  در مرکز درمانیu  در دورهt 
𝛺𝛺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار تقاضاي برآورد نشده گروه خونیb  در مرکز درمانیu  در دورهt 
𝛬𝛬𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  مقدار تقاضاي برآورد نشده گروه خونیb  در بیمارستان صحراییa  در دورهt 

 متغیرهاي صفر و یک 

𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏  اگر یک مرکز درمانی در دورهt  در مکانu ي شود یک در غیر این اندازراه
  صورت صفر

𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 آوري خون در دوره اگر یک مرکز موقت جمعt  در مکانj استقرار یابد 
  یک در غیر این صورت صفر

𝑊𝑊𝑗𝑗𝑏𝑏  اگر یک مرکز خون اصلی در دورهt  در مکانz ي شود یک اندازراه
 در غیر این صورت صفر
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𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏  اگر یک بیمارستان صحرایی در دورهt  در مکانa  استقرار یابد یک در
 غیر این صورت صفر

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 آوري خون اگر یک مرکز موقت جمعj  در دورهt  به مرکز خون اصلیz 
 تخصیص یابد یک در غیر این صورت صفر

𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣آوري خون اگر یک مرکز موقت جمعj  در دورهt ی به بیمارستان صحرایa 
 تخصیص یابد یک در غیر این صورت صفر

𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  اگر یک تسهیل ثابت خونu  در دورهt  به مرکز خون اصلیz  تخصیص یابد
 یک در غیر این صورت صفر

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  اگر خون فرآوري شده از مرکز خون اصلیz  در دورهt  به مرکز درمانیu 
 تخصیص یابد یک در غیر این صورت صفر

𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  اگر یک تسهیل ثابت خونa  در دورهt  به مرکز خون اصلیz  تخصیص یابد
 یک در غیر این صورت صفر

𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  اگر خون فرآوري شده از مرکز خون اصلیz  در دورهt  به بیمارستان
 تخصیص یابد یک در غیر این صورت صفر aصحرایی 

𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 آوري بیمارستان صحرایی اگر یک تسهیل خون از سطح جمعa  به
تخصیص یابد یک در غیر این  tدر دوره  aسطح فرآوري همان بیمارستان صحرایی 

 صورت صفر

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  اگر خون فرآوري شده از سطح فرآوري بیمارستان صحراییa  در دوره
t  به سطح توزیع همان بیمارستان صحراییa  در غیر این صورت صفرتخصیص یابد یک
  

𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  اگر خون فرآوري شده از بیمارستان صحراییa  در دورهt  به مرکز
 تخصیص یابد یک در غیر این صورت صفر uدرمانی 

)1( 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑧𝑧1 = ����𝐹𝐹1𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏

�+ ���𝐹𝐹2𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏

�+ ���𝐹𝐹3𝑊𝑊𝑗𝑗𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑗𝑗

�

+ ���𝐹𝐹4𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏

��

+ ��𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�����𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑗𝑗𝑏𝑏

�

+�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

���𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 +
𝑗𝑗𝑣𝑣

�𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏

��

+ �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

��

+ ����𝐶𝐶𝐶𝐶1�𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏
𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2�𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

��

+ � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑇𝑇𝑣𝑣�����𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑏𝑏

�
𝑏𝑏

+ ���𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

�+ ���𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

�

+ ���𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑗𝑗

�+ ���𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑗𝑗

𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣�

+ ���𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑏𝑏

�+ ���𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

���

+ ������𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°
𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏°

�

+ �����𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°
𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏°

��
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+ �𝐻𝐻𝐻𝐻 �����𝛺𝛺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

+ �𝛬𝛬𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

�
𝑏𝑏𝑏𝑏

��

+ �����𝐻𝐻𝑇𝑇 𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏 +
𝑗𝑗

�𝐻𝐻𝐶𝐶 𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

+ �𝐻𝐻𝐶𝐶 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

�
𝑏𝑏𝑏𝑏

� 

)2( 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑧𝑧2 = �𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶������𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑣𝑣𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣�

+ �𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶���𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏�

+ �𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶���𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ���𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

+��𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑏𝑏

���

+ ��𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇���𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗

� + �𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

��

+ ������𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑏𝑏

𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏

�

+ �����𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏

𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

�� 
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+���𝑇𝑇𝑅𝑅𝑣𝑣𝑏𝑏 ����𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

�+ ���𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑏𝑏

�
𝑣𝑣𝑏𝑏

+ ���𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

�+ ���𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑗𝑗

�

+ ���𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑗𝑗

𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣� + ���𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑏𝑏

�

+ ���𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣
𝑏𝑏𝑏𝑏

���

+ �𝑃𝑃𝐻𝐻 �����𝛺𝛺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

+ �𝛬𝛬𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑏𝑏

�
𝑏𝑏𝑏𝑏

�� 

 هاتیمحدود
)۳(∑ 𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐1𝑏𝑏  ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇                                                                                                                            
 )4(∑ 𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐2 ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇   

 )5(∑ 𝑊𝑊𝑗𝑗𝑏𝑏𝑗𝑗 ≤ 𝑐𝑐3 ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  
 )6(∑ 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑃𝑃4 ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 

 )7(𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ≤ ∑ ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏    ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵,𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 
)8(𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  ≤ ∑ ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝑏𝑏 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣 + ∑ ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑣𝑣 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  +

∑ ∑ 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑣𝑣   ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵, 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇 
)9(∑ ∑ 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑆𝑆 (𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵, 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 

 )10(∑ (∑ 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 +∑ 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣)𝑗𝑗𝑣𝑣 ≤ 1 ∀ 𝑟𝑟 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
 )11(∑ ∑ 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 + ∑ ∑ 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀     ∀ 𝑟𝑟 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
)12(∑ ∑ 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 + ∑ ∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 + ∑ ∑ 𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀 ∀ 𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 

)13(𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 + ∑ ∑ 𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 +

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀  ∀ 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
 )14(∑ ∑ 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 + ∑ ∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 +

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑊𝑊𝑗𝑗𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀        ∀ 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
)15(𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏.𝑏𝑏−1 + ∑ 𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏°  𝐶𝐶𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏° − 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝛺𝛺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏   ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈
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𝐵𝐵,𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶 
)16(𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏.𝑏𝑏−1 +∑ 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏° 𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏° − 𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝛬𝛬𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈

𝐵𝐵,𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 
)17(∑ ∑ 𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏 ≤ 𝑀𝑀 ∗  𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏     ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇,𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 

)18(𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗.𝑏𝑏−1 + 𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏 − ∑ (∑ 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 + ∑ 𝜂𝜂𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  𝑏𝑏 𝑏𝑏 )𝑣𝑣 − 𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏 = 0    ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈

𝐵𝐵, 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇 
 )19(∑ ∑ 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣 + ∑ ∑ 𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑗𝑗 = ∑ 𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏°    𝐶𝐶𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°  ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈

𝐵𝐵,𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶   
)20(∑ ∑ 𝜂𝜂𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗 + (1 − 𝑅𝑅𝑆𝑆)(𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) −∑ ∑ 𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣     𝑏𝑏 =

∑ 𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏° ∀ 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵,𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 
)21(∑ 𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑏𝑏  ∀  𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
 )22(∑ 𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏  ∀  𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
 )23(∑ 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 ∀ 𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 
 )24(∑ 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  ∀ 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 , 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇 , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )25(∑ 𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  ∀ 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 ,𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶 , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )26(∑ 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣  𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣   ∀ 𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶 , 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇 , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )27(∑ 𝜂𝜂𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣  𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  ∀ 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶 , 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇 , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )28(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣            ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
)29(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣           ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )30(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣           ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )31(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗  𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣          ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )32(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣         ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶   
 )33(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣               ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )34(∑ ∑ ∑ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑗𝑗𝑣𝑣  𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑏𝑏  ≤    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣                ∀ 𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶 
 )35( 

𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏,𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏  ,𝑊𝑊𝑙𝑙𝑏𝑏 ,𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 ,𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 ,𝑌𝑌𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  ,𝜓𝜓𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣 ,𝜔𝜔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝐶𝐶𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 , 
𝑆𝑆𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣  ,𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝜋𝜋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 = {0.1}             ∀ 𝑟𝑟 ∈ 𝐶𝐶,𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶,𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶, 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵, 𝑣𝑣 ∈
 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇  
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)36( 
𝛿𝛿𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  ,𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝜙𝜙𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏  ,𝜙𝜙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏°𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑣𝑣  ,𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 ,𝜇𝜇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ,𝜃𝜃𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 , 𝜂𝜂𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣 , 
𝜉𝜉𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏  , 𝜁𝜁𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝛺𝛺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝛬𝛬𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ≥ 0    ∀ 𝑟𝑟 ∈ 𝐶𝐶, 𝑎𝑎 ∈ 𝐶𝐶,𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶, 𝑐𝑐 ∈ 𝑇𝑇, 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵, 𝑣𝑣

∈ 𝐶𝐶, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇 

ي هانهیهزباشد که هدف آن کمینه کردن ) اولین تابع هدف: تابع هدف هزینه می1رابطه (
آوري ي مراکز موقت جمعاندازراهي این تابع شامل هزینه هانهیهز باشدیمکل زنجیره 

ي صحرایی، برقراري مراکز دائم درمانی و برقراري مراکز هامارستانیبي اندازراهخون، 
آوري خون، بخش سوم شامل هاي عملیاتی جمعباشد. بخش دوم شامل هزینهمی دائم خون

 مراکزهاي سفر در بین مل هزینههاي عملیاتی براي فرآوري خون، بخش چهارم شاهزینه
هاي خونی، بخش ششم هاي جایگزینی گروه، بخش پنجم هزینهvتوسط وسیله نقلیه 

هاي جریمه کمبود خون در هاي نگهداري براي موجودي خون و بخش هفتم هزینههزینه
 .اندشدهنظر گرفته 

کردن کل  و هدف آن کمینه باشدیم) دومین تابع هدف: تابع هدف زمان 2رابطه (
 هیدر کلآوري خون ي عملیاتی جمعهازمان ازجمله باشدیمزمان مربوط به زنجیره خون 

ونقل خون میان دائم و موقت، زمان پردازش خون، زمان جایگزینی خون، زمان حمل مراکز
 .باشدیمدر تحویل خون) و زمان جریمه کمبود  ری(تأخ کیتراف، مراکز

) حداکثر تعداد 4رابطه (. کندیم) حداکثر تعداد مراکز درمانی را مشخص 3رابطه (
حداکثر تعداد مراکز  دهندهنشان) 5رابطه ( .دهدیمآوري خون را نشان مراکز موقت جمع

) 7رابطه (ي صحرایی است. هامارستانیبحداکثر تعداد  دهندهنشان) 6رابطه (. باشدیمخون 
را محدود به موجودي در  شودیمي صحرایی پردازش هامارستانیبمقدار خونی که در 

شده را در مراکز خون اصلی به موجودي مقدار خون پردازش )8رابطه (. کندیمدسترس 
ي تکمیلی دارد هاشیآزما) مقدار خونی را که نیاز به 9رابطه (. کندیمدر دسترس محدود 

خون اصلی  ي صحرایی به مراکزهاتانمارسیبو باید جهت پردازش مجدد از مرکز فرآوري 
تخصیص یک تسهیل خون از  دهندهنشان )10رابطه (. کندیمرا مشخص  شودیممنتقل 

ي هامارستانیببه یکی از مراکز فرآوري  tدر زمان  jآوري خون مراکز موقت جمع



 1401 زمستان | 67شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 72

اگر خون از مراکز  کندیم) مشخص 11رابطه (. باشدیمصحرایی یا مراکز خون اصلی 
یا مراکز خون  aبه بیمارستان صحرایی  vبا وسیله نقلیه  tدر زمان  jآوري خون ت جمعموق

 استقرار یافته باشد. tدر زمان  jآوري خون اصلی منتقل شده است باید مراکز موقت جمع
انتقال  vبا وسیله نقلیه  tدر زمان  uاگر خون از مراکز درمانی  کندیم) مشخص 12رابطه (

صورت گرفته  aي صحرایی هامارستانیبخون میان این مرکز و مراکز خون اصلی و یا 
اگر  داردیم) بیان 13رابطه (ي شده باشد. اندازراه tدر زمان  uباشد باید مراکز درمانی 

باشد باید  شدهمنتقلي صحرایی وارد یا خارج و یا میان سطوح خود هامارستانیبخون به 
اگر خون از  دهدیمنشان  )14رابطه (استقرار یافته باشد.  tدر زمان  aصحرایی بیمارستان 

ي اندازراه tدر زمان  zمراکز خون اصلی خارج یا وارد شده باشد باید مراکز خون اصلی 
) موجودي خون در دوره جاري را با توجه به تقاضا و مقدار خون 15رابطه (شده باشد. 

) موجودي 16رابطه (. کندیمو موجودي دوره قبل مشخص  uبه مراکز درمانی  واردشده
و  aبه بیمارستان صحرایی  واردشدهخون در دوره جاري را با توجه به تقاضا و مقدار خون 

براي حفظ طراوت خون  16و  15ي هاتیمحدوددر کند (یمموجودي دوره قبل مشخص 
استفاده شده است به صورتی که در پاسخ به تقاضا  1از تکنیک اولین صادره از اولین وارده

سپس خونی که در دوره جاري فرآوري شده  شودیمابتدا موجودي دوره قبل مصرف 
اگر خون از سطح فرآوري به سطح توزیع  کندیم) ثابت 17رابطه ( ).شودیماست مصرف 

قرار یافته است. است aبیمارستان صحرایی  حتماًهمان بیمارستان صحرایی منتقل شده باشد 
-tقبل (موجودي خون در مراکز خون اصلی در دوره  که سطح کندیم) گارانتی 18رابطه (

منهاي مقدار  tدر دوره  z) بعالوه مقدار خون فرآوري شده در مراکز خون اصلی 1
 aي صحرایی هامارستانیبو  uبه مراکز درمانی  zي ارسالی از مراکز خون اصلی هاخون

برابراست با سطح موجودي خون در مراکز خون  vونقل با وسیله حمل tدوره  برابر است در
ي هاخونبرابري مقدار جایگزینی خون با مقدار  دهندهنشان) 19رابطه ( .tدوره در  zاصلی 

برابري مقدار جایگزینی خون  دهندهنشان )20رابطه (. باشدیم uبه مراکز درمانی  واردشده
) 21رابطه (. باشدیم aي صحرایی هامارستانیببه  شدهدادهي تخصیص هاخونبا مقدار 

1. First In First Out (FIFO) 
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محدود  شانيسازرهیذخبا توجه به ظرفیت  aي صحرایی هامارستانیبموجودي خون را 
با توجه به ظرفیت  zموجودي خون را در مراکز خون اصلی ) 22رابطه (. کندیم

با توجه  uموجودي خون را در مراکز درمانی ) 23رابطه (. کندیممحدود  شانيسازرهیذخ
حداکثر ظرفیت  دهندهنشان) 27) تا (24رابطه (. کندیممحدود  شانيسازرهیذخبه ظرفیت 

حداکثر شعاع تحت پوشش  دهندهنشان) 34) تا (28رابطه ( .باشدیمونقل خون وسایل حمل
متغیرهاي صفر و یک را ) 35رابطه (. باشدیم مراکزوسایل نقلیه براي انتقال خون میان 

 .باشدیممساوي صفر  تربزرگمتغیرهاي  دهندهنشان) 36رابطه (و  کندیممشخص 

 روش حل 
 صحیح عدد خطی يزیربرنامه ریاضی مدل حل براي را پیشنهاديحل راه بخش این

 هر که افتهیتوسعه هدفه دو مدل براي بهینهحل راه یک به دستیابی .دهدیم توضیح 1مختلط
 رساندیم حداقل به هدف توابع بین تضاد به توجه بازمان طور همبه را هدف تابع دو

 در با مسائل حل براي چندهدفه حل يهاروش از توانیم دلیل همین است به غیرممکن
اپسیلون محدودیت  روش از پژوهش این در .کرد استفاده اهداف بین تضاد گرفتن نظر

دو  ریاضی حل براي )AEC()Esmaili, Amjady, & Shayanfar, 2011( افتهیتکامل
 است. شده استفاده هدفه پیشنهادي

یکی  رازیغدر این روش، تمامی توابع هدف به: افتهیتکاملروش اپسیلون محدودیت  
 حد باال با تعریف یکو  شودیموزن نیز داده  هاآنضمن تبدیل به محدودیت به  هااز آن

 .گرددیمحل  به محدودیت شدهلیتبدبراي توابع هدف 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓1(𝑥𝑥)−�

𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑛𝑛

𝜙𝜙𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=2
𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑚𝑚 = 2,3, . . , 𝑚𝑚

𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋
𝑠𝑠𝑖𝑖 ≥ 0

 

 هادادهاجراي مدل و تحلیل 

1. Mixed Integer Linear Programming (MILP) 
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 3با پردازنده  ياانهیرا بر روي گمز افزارنرم از طریق CPLEXکننده حل مدل با استفاده از 
 به که خون نیتأم زنجیره شبکه مدل پارامترهاي گیگابایت اجرا شد. 128گیگاهرتز و رم 

. است شده آورده 3 جدول در شوندیم تولید یکنواخت توزیع بر اساس تصادفی طور
 نشان را هزینه طریق از خونی را يهاگروه ي براي جایگزینیبندتیاولو ماتریس 4 جدول

 جایگزین خونی يهاگروه از استفاده اینکه به توجه با. )Dillon et al., 2017(دهدیم
 اساس بر خون جایگزینی که است مهم باشد، داشته فرد سالمت بر مخربی اثرات تواندیم

 انسان سالمتی براي خاص خونی هايگروه این، بر عالوه. گرفته شود نظر در هزینه اولویت
 يهاوهیش اساس بر 4 جدول. هستند سازگار جایگزینی با هنوز اگرچه هستند، مضرتر
 . )Abbasi, Vakili, & Chesneau, 2017(است ولز ساوت نیو در موجود

 مقدار پارامترها .3جدول  
 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

F1 ~Uniform (800000,1200000) HE ~Uniform (400000,500000) 
F2 ~Uniform (120000,150000) PE ~Uniform(700000,1000000) 
F3 ~Uniform (650000,850000) capz ~Uniform (350,500) 
F4 ~Uniform (3500000,420000) capa ~Uniform (200,300) 

 COU  ~Uniform (500,800) capu ~Uniform (220,275) 
 COJ  ~Uniform (500,800) HZ ~Uniform (500,1000) 
COA ~Uniform (500800) HA ~Uniform (650,1150) 
CO1 ~Uniform (1000,1200) HU ~Uniform (550,1050) 
CO2 ~Uniform (1000,1200) COVv2 ~Uniform (20,40) 
TOU ~Uniform (5,10) COVv1 ~Uniform (30,60) 
TOJ ~Uniform (7,12)  COSTv1 ~Uniform (1300,1500) 
TOA ~Uniform (6,11)  COSTv2 ~Uniform (350,500) 

TOOZ ~Uniform (10,15) capv2 ~Uniform (300,400) 
TOOA ~Uniform (12,17) capv1 ~Uniform (150,250) 

RD ~Uniform (0.1,0.18) TRv1 ~Uniform (1,1) 
w1 0.5 TRv2 ~Uniform (2,4) 
W2 0.5 W inf 0.5 

 ي خونیهاگروهبندي ماتریس اولویت .4جدول 

 هاتیاولو ي خونیهاگروه
1 2 3 4 5 6 7 

A+ O - O + A - A+ - - - 
A- O - A-   - - - 
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 هاتیاولو ي خونیهاگروه
1 2 3 4 5 6 7 

B+ O - O + B- B+ - - - 
B- O - B-   - - - 

AB+ O- O+ B- A- B+ A+ AB+ 
AB- O - B - A - AB- - - - 
O+ O - O+ - - - - - 
O- O- - - - - - - 

اپسیلون محدودیت  روش از استفاده با هدفه دو ریاضی مدل تضاد توابع هدف. اگرچه
 بهینه نقاط توانیم روش این از استفاده با اما ،شودیم تبدیل هدفه تک مدل به افتهیتکامل

 5جدول  1که نتایج حاصل از اجراي مثال عددي مسئله  3شکل  در .آورد دست به را پارتو
 دوم هدف تابع مقدار ،)شبکه يهانهی(هز اول هدف تابع مقدار کاهش با دهدیمنشان 

 تیدرنهاهدف و  توابع بین تضاد دهندهنشاناین  که است یافته افزایش) خون تحویل زمان(
 اهمیت به توجه با توانندیم گیران تصمیم و مدیران بنابراین؛ کندیماثبات  را اعتبار مدل

 .کنند ایجاد خون نیتأم زنجیره شبکه در را تعادلی خون تحویل زمان و هانهیهز

 
 تضاد بین توابع هدف .3شکل 

 آنالیز حساسیت
 نرخ و هدف توابع وزن تغییرات تأثیر بررسیمنظور به حساسیت آنالیز بخش، از این در

2613405000

2613412500

2613420000

2613427500

2613435000

1267500000 1268000000 1268500000

وم
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)هزینه(مقدار تابع هدف اول
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شد. شایان ذکر  انجام هدف براي سه مثال عددي توابع مقادیر بر) RD پارامتر( ارجاع خون
 و ثابت بودن پارامترها هاوزنبا در نظر گرفتن برابري  5 جدول در آمدهدستبه نتایج است

 نشان داده شده است.

 هدف توابع مقادیر بر هدف توابع وزن تغییرات تأثیر
 و اول هدف تابع مقادیر در تغییرات روند یکدیگر، به نسبت هدف توابع وزن تغییرات با 

 اول هدف تابع وزن کاهش با به صورتی که. باشدیممشابه شده حل مسئله سه هر براي دوم
 زمانی دوم هدف تابع مقادیر و دارند صعودي روند اول هدف تابع مقادیر ،0,1 به 0,9 از

 وزن تغییرات نتایج. یابد افزایش 0,9 به 0,1 از دوم هدف تابع وزن که یابندمی کاهش
 .است شده ارائه 5 در جدول هدف توابع مقادیر روي بر هدف توابع

 هدف توابع وزن در تغییر با هدف توابع مقادیر .5 جدول

 هدف توابع مقادیر بر RD پارامتر تغییرات تأثیر 

مراکز خون اصلی  به صحرایی يهامارستانیب از خون ارجاع میزان تأثیر بررسیمنظور به

 

 مسائل
 3مسئله  2مسئله  1مسئله 

P4-a-p3-z-p2-j-p1-u P4-a-p3-z-p2-j-p1-u P4-a-p3-z-p2-j-p1-u 
3-3-5-5-2-5-3-3 3-3-3-3-2-2-3-3 3-2-5-2-2-2-3-2 

 W1 W2 ZW1 ZW2 ZW1 ZW2 ZW1 ZW2 تکرارها
1 0,9 0,1 776992500 1531034000 1197729000 2378252000 1579495000 3146380000 
2 0,8 0,2 777040500 1531030000 1197759000 2378250000 1579577000 3146376000 
3 0,7 0,3 777073500 1531028000 1197918000 2378245000 1579677000 3146373000 
4 0,6 0,4 777456000 1531018000 1198164000 2378243000 1579825000 3146369000 
5 0,5 0,5 777528500 1531016000 1198186000 2378241000 1579825000 3146369000 

6 0,4 0,6 777548500 1531015500 1198196000 2378240000 1579825000 3146369000 

7 0,3 0,7 777579500 1531015300 1198205000 2378239000 1579855000 3146367000 
8 0,2 0,8 777653500 1531015000 1198215000 2378238000 1579895000 3146365000 
9 0,1 0,9 777653500 1531015000 1198225000 2378237000 1579895000 3146365000 
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 در RD پارامتر مقدار هدف، توابع مقادیر بر) تکمیلی يهاشی(آزما فرآوري مجدد براي
 مقادیر ،5 و 4 شکل مطابق. بررسی شده است 5دوم جدول  مسئله براي )۰٫۱،۰( محدوده

 تجهیزات استقرار بنابراین؛ یافت افزایش RD پارامتر افزایش با دوم و اول هدف تابع
 به منجر خونی واحدهاي فرآوري براي صحرایی يهامارستانیب فرآوري سطوح در پیشرفته
 .شودیم خون نیتأم زنجیره شبکه در خون تحویل زمان و هانهیهز کاهش

 
 RD پارامتر در تغییرات با اول هدف تابع مقادیر .4 شکل

 
 RD پارامتر در تغییرات با دوم هدف تابع مقادیر .5 شکل

 ي صحرایی و مراکز اصلی خونهامارستانیبمقدار خون فرآوري شده در  
ي هادورهمراکز خون اصلی در  و صحرایی هايبیمارستان در شده فرآوري کل خون مقدار
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 خون میزان 6شکل  مطابقاند. شده ي برابر مقایسههاوزندر  5زمانی براي سه مسئله جدول 
 مراکز خون از خیلی بیشتر یتوجهطور قابلبه صحرایی يهامارستانیب در شده فرآوري

 در خون انتقال زمان و هزینه حذف که است آن از حاکی موضوع این. اصلی است
باعث  )خون توزیع و فرآوري آوري،جمع به دلیل تمرکز سطوح( صحرایی هايبیمارستان

 شده) سطحی تک تسهیالت(مراکز خون اصلی  به نسبت شده فرآوري خون میزان افزایش
 را نیز به دنبال دارد. شبکه هايهزینه کاهش تیدرنها که

 

 
 خون اصلی مراکز و صحرایی يهامارستانیب در شده فرآوري خون کل مقدار. 6 شکل

 ي خونیهاگروهجایگزینی  
 جایگزینیدر نظر گرفتن  و عدم خونی يهاگروه جایگزینی ریتأث بررسی به بخش این

با در نظر گرفتن وزن برابر توابع هدف، مسائل  .پردازدیم خونی بر روي هزینه يهاگروه
 در نظر گرفتن جایگزینی و عدم در نظر گرفتن جایگزینی ریتأث منظوربهرا  5جدول 

 دهدیمنتایج نشان  7شکل  به توجه با ي شبکه بررسی شد.هانهیهزي خونی روي هاگروه
 تیدرنهاکه  شودیمها هزینه کاهش باعث خونی هايگروه جایگزینی گرفتن نظر در

 .را به دنبال دارد شبکه در خون کاهش کمبود
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بیمارستان هاي صحرایی مراکز خون اصلی
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 خونی يهاگروه جایگزینی گرفتن نظر در بدون و گرفتن نظر در با شبکه يهانهی. هز7 شکل

 ،تسهیالت در خون توزیع و فرآوري آوري،جمع تمرکز سطوح ي مدیریتی.هانگرش
 تک سطحی تسهیالت به نسبت را خون توزیع تیدرنها فرآوري و باعث شده تا میزان

 و شودیم خون تحویل زمان و شبکه يهانهیهز افزایش دهد این موضوع سبب کاهش
قرار  رندگانیگمیتصممدنظر مدیران و  خون نیتأم زنجیره شبکه يسازنهیبه براي تواندیم

 گیرد.
 و قبل شرایط يسازکپارچهی پشتیبان، تسهیالت خونی، يهاگروه جایگزینی به توجه

جریمه  هزینه کاهش ،گریدعبارت؛ بهشودیم شبکه يهانهیهز منجر به کاهش بحران از بعد
در نظر  همچنین. شودیم شبکه کارایی و بیماران رضایت افزایش باعث خون کمبود براي

تا برنامه ریزان بتوانند  شودیمسبب  مسیر، ترافیک به توجه با اضطراري ونقلگرفتن حمل
در شرایط بحران بسته به درجه  خصوصبه خون تحویل زمان و هانهیهز یک تعادلی را میان

 .اهمیت برقرار نمایند

 هاشنهادیپي و ریگجهینت

 يسازکپارچهی با خون نیتأم زنجیره شبکه براي را هدفه دو ریاضی مدل یک مطالعه این
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اعم  تسهیالت نوع چهار استقرار براي تصمیماتی. دهدیم ارائه بحران از بعد و قبل شرایط
 مراکز و خون اصلی مراکز صحرایی، هايبیمارستان خون، آوريجمع از مراکز موقت

 این بر عالوه. است شده پیشنهاد خون توزیع و فرآوري ي،آورجمع سطح سه در درمانی
ترافیک  ونقل،حمل نحوه خون، کمبود خونی، يهاگروه جایگزینی تخصیص، موجودي،

 براي. است شده گرفته نظر در مدل در ساعته 24 دوره چهار براي) تحویل در ری(تأخ مسیر
 صورتی به شده است استفاده تسهیالت در سطوح تمرکز دانش از زمینه این در بار اولین

زمان طور همبه صحرایی يهامارستانیب در خون توزیع و فرآوري ي،آورجمع سطح سه که
 هدف تابع دو با مختلط صحیح عدد خطی يزیربرنامه مدل یک در مسئله این. دارد وجود
 مدل. است شده يبندفرمول خون تحویل زمان و سیستم يهانهیهز رساندن حداقل به براي

 .شد حل افتهیتکاملاپسیلون محدودیت  روش از استفاده با پیشنهادي
 پارامتر( ي تکمیلیهاشیآزماانجام  و هدف توابع وزن براي حساسیت لیوتحلهیتجز

RD (داد ي توابع هدف نتایج نشانهاوزنحساسیت بر روي  لیوتحلهیتجزدر  .شد انجام 
 با شبکه هزینه و شد خون تحویل زمان کاهش باعث اول هدف تابع وزن کاهش که

 اضافی يهاتست میزان کاهش ریتأث بررسی .یافت افزایش دوم هدف تابع وزن افزایش
 يهاتیسا در پیشرفته تجهیزات که کندیم ثابت هدف توابع مقادیر بر) RD پارامتر(

 .دهدیم کاهش را خون تحویل زمان و شبکه يهانهیهز صحرایی يهامارستانیب پردازش
 شبکه زمان و هزینه درجه اهمیت مورد در تا کند کمک ذینفعان به تواندیم نتایج این

 تک سطحی نتایجتسهیالت با سطوح متمرکز و  تسهیالتدر مقایسه  .بگیرند تصمیم
 طوربه صحرایی هايبیمارستان در شدهيفراور خون کل میزان که داد نشان آمدهدستبه

و در  باشدیممراکز خون اصلی  از بیشتر واحد 1078 به مقداربراي هر مسئله میانگین 
 يهانهیهزمتوسط در هر مسئله  طوربه خونی نیز يهاگروه جایگزینی گرفتن نظر نهایت در

 و جایگزینیتسهیالت  در سطوح تمرکز دهدیمداد که نشان  کاهش %12 به میزان را شبکه
 .دهندمی افزایش را خون نیتأم زنجیره شبکه اثربخشی و کارایی خونی هايگروه

 گرفتن نظر در: حاضر کار آتی تحقیقات براي پژوهشی جالب موضوعات بررسی



 81 |   و همکاران یجام...؛ بحران با طیدر شرا کپارچهیخون  نیتأم رهیشبکه زنج کیتوسعه 

 

 مناسب، نقلیه لهیوسبه دسترسی عدم دلیل به ونقلحمل هايروش جایگزینی و جریمه هزینه
محاسبه تعداد وسایل نقلیه  ونقل،حمل هايروش توسط خون انتقال در خرابی احتمال

 مختلف خونی يهافرآورده افزودن مدل، روي بر خون فسادپذیري اثرات بررسی ،ازیموردن
 تیدرنها و تقاضاي خون و نیتأملحاظ عدم قطعیت در  پالسما، پالکت،ازجمله  مدل به

 مقیاس مدل با ابتکاري و فرا ابتکاري براي کاهش زمان حل و يهاتمیالگور از استفاده
 .گرددیممفید واقع  بزرگ

 تعارض منافع ندارم.
 .باشدیماین پژوهش برگرفته از رساله دکتري 
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