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چکیده هدف این تحقیق ارائه یک مدل برنامهریزی ریاضی دوهدفه چندسطحی عدد صحیح مختلط غیرخطی با اهداف کاهش هزینه و
افزایش قابلیت اطمینان در زنجیره تامین خون است .در این تحقیق قابلیت اطمینان نسبت به عوامل :شرایط و ایمنی حمل ،نوسان دما،
استاندارهای بسته بندی ،تجهیزات آزمایشگاهی و تقاضا در نظر گرفته شده است .برای آزمایش مدل ،مسئله در ابعاد مختلف و استفاده از داده-
های واقعی مدلسازی و حل گردید و نتایج به دست آمد .عالوهبر آن خروجیهای مسأله نسبت به تغییرات پارامترها مورد تحلیل حساسیت
قرار گرفت .برای حل مدل ریاضی ارائه شده از حل کننده  Baronدر نرمافزار  GAMS 9.42استفاده شده است .این مدل محصول ارسال شده
از خون به بیمارستان ،میزان تولید محصول در مرکز خون ،میزان خون جمعآوری شده از اهداکنندگان ،تعداد مراکز جمعآوری ،میزان
موجودی محصول در هر مرکز و بیمارستان را با هدف کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان تعیین مینماید .با توجه به اینکه تابع هدف اول
از نوع حداکثرسازی و تابع هدف دوم از نوع حداقلسازی است ،بین این دو تابع تضاد وجود دارد ،به این معنی که با افزایش قابلیت اطمینان
هزینهها کاهش می یابند .مدل ارائه شده در این تحقیق ،متغیرهای تصمیم را به گونهای تعیین مینماید که ضمن افزایش قابلیت اطمینان
زنجیره تامین خون ،هزینهها به نحو مطلوب تحت کنترل قرار گیرند و اتالف و کمبود خون نیز حداقل گردد.
کلمات کلیدی :زنجیره تامین خون ،قابلیت اطمینان ،حداقل سازی اتالف و کمبود.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشجو مجید معتمدی است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه انجام شده است.
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طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان...

 -9مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی
در سال  2299توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم
کنترل سلسله مراتبی برای مواد ،اطالعات و جریانهای مالی در
یک شبکه چندبعدی بالقوه از نهادهای تصمیمگیری مستقل،
معرفی شد ] .[2مدیریت زنجیره تامین 9با فرایند برنامهریزی ،اجرا
و کنترل عملیات زنجیره تامین در یک روش کارآمد ،در نظر
گرفته میشود ] .[9طراحی شبکه زنجیره تامین مسالهای مربوط
به بخشهای مختلف از جمله مراقبتهای بهداشتی ] ،[3انرژی
] ،[.مدیریت ضایعات ] [5و تدارکات انسانی ] [6است .در سال-
های اخیر مراقبتهای بهداشتی جهانی بر بهبود زنجیرههای
تامین متمرکز شده است .دالیل اصلی این تمرکز ،کاهش هزینه-
های مراقبتهای بهداشتی و اتالف منابع ،با حفظ سطح خدمات
مشتری ،ایمنی بیمار و سالمت عمومی است ] .[7پریویت و گُن
سالوز ،چالشهای اصلی در زنجیره تامین سالمت را عدم اطمینان
در تقاضا ،مدیریت موجودی و سفارش ،انقضا و منابع انسانی
محدود میدانند ].[9
مطالعات زنجیره تامین خون در دهه  2261آغاز شد .ویزگیهای
محصولهای خون ،رفتارهای تصادفی موجود در مناطق تقاضا و
عرضه ،و اهمیت خون برای انسان ،زنجیره تامین خون را برای
متخصصان ،دانشمندان و دولتها مورد توجه قرار داده است .گفته
میشود که هر دو ثانیه یک نفر در ایاالت متحده نیاز به خون دارد
و هر روز بیش از  .2،111اهدای خون مورد نیاز است ].[2
خون یکی از حیاتی ترین محصوالت بهداشتی است که تا کنون
با وجود توسعه داروها جایگزینی پیدا نکرده است .هر روز بسیاری
از مردم در سراسر جهان به خون و محصولهای آن نیاز دارند ،به
طوری که از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود نیاز به
انتقال خون و محصولهای خون دارد (سازمان انتقال خون ایران)
] .[21گرچه در دسترس بودن خون در هر دو روش درمان منظم
و موارد اضطراری بسیار مهم است ،میزان اهدای خون در هر
کشور متفاوت است .مثال در ایاالت متحده ،فقط  21درصد از افراد
واجد شرایط خون اهدا میکنند؛ با این حال ،طبق اعالم ،WHO3
این نرخ در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد کمتر است .در
نتیجه ،انطباق عرضه با تقاضای خون نیاز به توسعه زیرساخت در
Supply chain management
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جمعآوری ،تولید و توزیع خون است .عالوه بر این ،براورده ساختن
تقاضا و به حداقل رساندن هزینهها و اتالفها به عنوان هدفهای
ترجیحی زنجیره در نظر گرفته میشود .خون به صورت نامنظم
اهدا میشود و تقاضا برای خون تصادفی است .بنابراین مطابقت
کارآمد عرضه و تقاضای خون ،ساده نیست .عالوه بر این ،هر گونه
کمبود و وقفه در جریان خون منجر به مرگ انسان میشود ].[22
این امر بیمارستانها را به مسائل مربوط به زنجیره تامین هدایت
میکند که از نیاز بیمار شروع میشود و با انتقال خون مورد نیاز
بیماران به پایان میرسد .خون در آزمایشگاهها تولید نمیشود و
تنها منبع خون ،اهدای خون است که مساله خون را بسیار مشکل
و حیاتی میکند .زنجیره تامین خون اجزای مختلف دارد ،که
شامل بیماران ،بیمارستانها یا سایر ارائه دهندگان خدمات
بهداشتی ،مراکز خون ،تسهیالت متغیر ،ثابت و اهداکنندگان می-
باشد .کارایی زنجیرههای تامین خون به طور قابل توجهی میتواند
از طریق برنامهریزی ریاضی مانند روشهای تحقیق در عملیات
بهبود یابد .برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین کارآمد ،داشتن
شبکه مطلوب جمعآوری و توزیع خون اهمیت زیادی دارد ].[29
در زنجیره تامین خون مدیریت موجودی خون با دو چالش حیاتی
مواجه است ،که عبارتاند از حصول اطمینان از در دسترس بودن
خون و در عین حال کاهش هزینهها .در این ارتباط ،کمبود می-
تواند خطر مرگ و میر در بیمارستانها را افزایش دهد ،برعکس،
سطح باالیی از موجودی میتواند باعث نابودی این منابع شود
] .[23طبق گزارش صلیب سرخ آمریکای  ،تقریبا  9942درصد از
بیمارستانها ،گزارش کردند که در سال  9117یک یا چند روز
جراحی در ایاالت متحده به دلیل کمبود خون به تعویق افتاد ،که
این امر حدود  .29بیمار را تحت تاثیر قرار داد ].[2.
مدیریت موثر زنجیره تامین خون باعث میشود تا همزمان
تصمیمگیری چندگانه در سطح استراتژیک و تاکتیکی انجام شود.
این تصمیمات عبارتاند از :جانمایی ،انتقال امکانات موقت و سیار
در میان یک مجموعه از سایتهای بالقوه ،ایجاد مراکز جمعآوری
اصلی در میان مجموعهای از مکانهای نامزدشده ،انتخاب مراکز
آزمایشگاهی در میان مراکز جمعآوری اصلی تاسیس شده،
اختصاص اهداکنندگان مختلف به مراکز جمعآوری ،اختصاص
محصولهای مختلف به مراکز آزمایشگاهی و تخصیص اجزای
مشتق شده به مناطق تقاضا با در نظر گرفتن زمان اتالف مربوط.
قابل توجه است که برخی از این تصمیمات باید به صورت دورهای
صورت پذیرد ،که در نتیجه مدلهای تصمیمگیری پیچیدگی
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محاسباتی باالتری خواهد داشت .با توجه به ماهیت پویا و
نامطمئن زنجیره تامین خون ،برخی از پارامترهای ورودی مانند
مقدار عرضه ،تقاضا و زمان حمل با ناهماهنگی مواجه میشوند و
در نتیجه تصمیمات طراحی شبکه به طور قابل توجهی تحت تأثیر
قرار میگیرد .بنابر این ،مسئله پارامترهای ورودی نامعلوم است و
خطرهای مرتبط با آن باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به موارد فوق به منظور تامین مناسب خون برای نقاط
تقاضا و کاهش عدم اطمینان در زنجیره تامین خون ،در این مقاله
به ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه چند سطحی زنجیره تامین
خون که شامل :تسهیالت جمعآوری خون در نقاط عرضه،
آزمایش و تولید محصوالت خون در مراکز خون و انتقال خون و
محصوالت منتج شده از خون به نقاط تقاضا میباشد ،میپردازیم.
مساله مهم در مدلسازی زنجیره تامین خون که کمتر به آن
توجه شده این است که برای تأمین خون از عرضه کنندگان و
انتقال به موقع خون و محصولهای آن به نقاط تقاضا قابلیت
اطمینان هریک از سطوح و نیز فرایندهای تولید و انتقال اهمیت
بسیاری دارد که در تحقیقهای مربوط کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
مدل مورد بررسی با لحاظ نمودن عدم اطمینان نسبت به شرایط و
ایمنی حمل خون از لحاظ نوسانات دما ،بستهبندی غیر استاندارد
خون در محل جمعآوری و مراکز خون ،عدم اطمینان نسبت به
کارکرد تجهیزات آزمایشگاهی در مرکز خون ،عدم اطمینان نسبت
به تقاضا خون در مرکز خون ،میزان محصول ارسال شده از مرکز
خون به بیمارستان ،میزان تولید محصول توسط مرکز خون،
میزان خون جمعآوری شده از اهداکنندگان توسط تسهیالت و
تعداد مراکز جمعآوری ،میزان موجودی محصول در مرکز خون و
بیمارستان را با هدف کاهش هزینه کل و افزایش میزان قابلیت
اطمینان با توجه به حداقلسازی اتالف و کمبود تعیین مینماید.
هزینههای زنجیره تامین ،شامل هزینههای جمعآوری ،حمل،
نگهداری ،کمبود ،اتالف و تولید خون و محصولهای خون می-
باشند .یکی از مهمترین مسائل در زنجیره تأمین خون ،تأمین و
پاسخگویی به تقاضای خون مورد نیاز بیمارستانها است .کمبود
خون و اتالف خون ،دو عدم قطعیت اصلی هستند که بیشترین
تأثیر را بر کل زنجیره تامین دارند .نوسانات دما و بستهبندی غیر
استاندارد در تحویل اثر قابل توجهی بر کیفیت خون برای استفاده
طوالنیتر و بیشتر دارد .ذخیرهسازی واحدهای خون بیش از حد
در یک زمان خاص میتواند نرخ انقضای خون بدون استفاده را
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افزایش دهد .همچنین درخواست مقدار بیش از حد خون در نقاط
تقاضا میتواند منجر به فقدان خون برای توزیع به سایر نقاط مورد
نیاز در شبکه شود .افزایش قابلیت اطمینان سیستم از ایجاد
اختالل در زنجیره تامین خون جلوگیری میکند و موجب پایداری
آن میگردد .پرداخت هزینههای تأمین خون بیشتر از نیاز واقعی و
نیز عدم مدیریت موجودی و قابلیت اطمینان پایین در زنجیره
تأمین خون ممکن است به هزینه فرصت اضافی برای عملیات
بیشتر در وظایف تدارکات خون منجر شود.
مدل ارایه شده در این تحقیق با درنظر گرفتن موارد فوق دو هدف
که یکی از نوع حداکثرسازی و دیگری از نوع حداقلسازی است را
شامل میگردد ،که بین این دو هدف تضاد وجود دارد ،به این معنا
که برای بهینهسازی با افزایش قابلیت اطمینان باید هزینهها
کاهش یابند .مدل ارائه شده در این تحقیق ،متغیرهای تصمیم را
به گونهای تعیین مینماید که ضمن افزایش قابلیت اطمینان
زنجیره تأمین خون ،هزینهها به نحو مطلوب تحت کنترل قرار
گیرند و اتالف و کمبود خون نیز حداقل شوند.
این مقاله در ادامه بدین صورت سازماندهی شده است که بخش
دوم به بررسی ادبیات زنجیره تامین خون میپردازد و نوآوریهای
مقاله را نسبت به تحقیقات موجود بر میشمارد .در بخش سوم
مدلسازی ریاضی آن تشریح شده است .برای اعتبارسنجی مدل
ارائه شده ،یک مثال عددی در بخش چهارم ارائه شده است .در
نهایت ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بعدی در بخش پنجم آمده
است.

 -9مرور ادبیات
در این بخش به اختصار به بررسی ادبیات مربوط به زنجیره تأمین
خون پرداخته میشود .پژوهش مربوط به مدیریت زنجیره تأمین
خون در سال 2261توسط ون زیل آغاز شد ] .[25اُسوریو و
همکارانش ] ،[26یک بررسی ساختاری را در مورد مدلهای کمی
زنجیره تأمین خون ارائه کردند .آنها رویکردها و مدلهای مختلف
در هر مرحله از زنجیره تامین را ارائه کرده و نیز رویکردهای مدل
سازی ،تصمیمگیریها و ویژگیهایی که به ندرت مورد مطالعه
قرار گرفته اند را شناسایی کردند .نتایج حاکی از آن بود که کاربرد
برنامهریزی عدد صحیح مختلط در زنجیره تامین خون محدود
است .زهیری و همکاران ] ،[27مدلی در رابطه با مدیریت جمع
آوری خون با رویکرد برنامهریزی احتمالی استوار با هدف کاهش
هزینه کل ایجاد مراکز اصلی ،انتقال امکانات موقت در هر دوره و
جلد  -8شماره  -4زمستان 9327
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هزینه حمل بستههای خون از امکانات موقت به امکانات اصلی در
طول افق برنامهریزی با فرض عدم قطعیت پارامترهای اصلی و
عدم اطمینان برای مقادیر اهدا و تقاضا انجام دادند .چراغی و
حسینی مطلق ] ،[29تحقیقی در رابطه با بهینهسازی حمل و نقل
خون در امدادرسانی با توجه به اختالل تسهیالت و قابلیت
اطمینان مسیر در شرایط عدم اطمینان با هدف به حداقل رساندن
کل هزینه زنجیره تامین از جمله هزینه استقرار امکانات سیار،
هزینه کل انتقال امکانات تسهیالت خون سیار ،هزینه کل
عملیاتی تجهیزات خون با توجه به میزان اختالل در امکانات،
هزینه کل حمل و نقل بین تسهیالت خون و مناطق تقاضا در
رابطه با قابلیت اطمینان مسیر و هزینه کل موجودی در امکانات
خون محلی و همچنین مناطق تقاضا انجام دادند .موآتسیم و
همکاران ] ،[22مدلی را بر اساس تئوری بازی هیبریدی برای
بهینهسازی لجستیک با مطالعه موردی در زنجیره تامین خون
ارایه دادند که هزینههای هر ائتالف را با توجه به هزینه حمل و
نقل ،هزینه تولید کیسه خون استفاده نشده و همچنین هزینه
عدم برآورده ساختن درخواستها به حداقل میرساند.
کالی و همکاران ] ،[91مدلی با توجه به نوسانات موجودی خون
ناشی از عرضه تصادفی ،تقاضای تصادفی ،فاسد شدن و سیاست-
های توزیع و صدور خون ،در زنجیره تامین خون ارایه دادند.
فرتش و کاپالوا ] ،[92مدلی برای کاهش عدم اطمینان در تقاضا
برای خون بیمارستانها و بانکهای خون ارایه کردند .چراغی و
همکاران ] ،[99مدل استوار برای طراحی یک سیستم جمع آوری
و توزیع خون تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا با هدف به حداقل
رساندن هزینه کل شبکه شامل هزینه استقرار مراکز اصلی خون،
هزینه جابجایی امکانات موقت خون ،و هزینه تحویل خون از
امکانات موقت به امکانات اصلی و از امکانات اصلی به بیمارستانها
و مراکز بهداشتی در افق برنامه ریزی چندگانه ارایه نمودند که
مقدار تقاضا به عنوان تنها پارامتر نامعلوم در نظر گرفته شد.
ییتس و همکارای ] ،[93تحقیق را در رابطه با رویکردهای ارزیابی
و به حداقل رساندن تلفات خون در بیمارستان و زنجیره تامین
خون انجام دادند .نتایج به اشتراک گذاری موجودی خون در بین
بیمارستانهای نزدیک را عاملی برای کاهش هزینهها میداند که
افزایش احتمال ارضای تقاضا توسط بیمارستانها را در پی دارد.
همچنین این امر کاهش هزینههای کمبود را برای ارضای تقاضا
در پی دارد .این تحقیق مدیریت موثر موجودی خون را عاملی در
جهت کاهش میزان تلفات خون بیان میکند .انصافیان و همکاران
] ،[9.تحقیقی را در رابطه با بهبود کیفیت و ایمنی خدمات انتقال
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پالکت خون در یک زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر بیمار تحت
عدم اطمینان انجام دادند .انصافیان و یعقوبی ] ،[95مدل بهینه
سازی استوار برای تدارک ،تولید و توزیع در زنجیره تامین پالکت
با هدف به حداقل رساندن هزینههای تهیه ،راه اندازی و تولید
متغیر ،نگهداری موجودی در مرکز خون و بیمارستانها ،تحویل از
مراکز خون به بیمارستانها ،هزینههای اتالف در مراکز و
بیمارستانها و هزینه کمبود در بیمارستانها در با پارامتر تقاضای
نامعین و عدم قطعیت ارایه کردند .یوسفینژاد عطاری و همکاران
] ،[96مدل برنامهریزی آرمانی چندگانه تصادفی .برای کاهش
اتالف و کمبود محصوالت خون در بیمارستانها در شرایط عدم
قطعیت تقاضا ارایه نمودند .رمضانیان و بهبودی ] ،[97یک شبکه
زنجیره تامین خون تحت عدم اطمینان در عرضه و تقاضا با توجه
به جنبههای اجتماعی طراحی کردند .نتایج حاکی از آن بود که
بودجه تبلیغاتی و رفتار خوب کارکنان در مراکز درمانی ،انگیزه-
های مثبت برای اهداکنندگان ایجاد میکنند .قطره سمنی و
همکاران ] ،[99مدلی برای زنجیره تامین یکپارچه خون برای
امدادرسانی در فاجعه با پارامترهای مبهم آمیخته با عدم قطعیت،
با در نظر گرفتن ویژگیهای چند محصولی و فسادپذیری
محصولهای خون ارایه نمودند .احمدی و نجفی ] ،[92تحقیقی را
در رابطه با مدیریت موجودی خون در بیمارستان با توجه به
عرضه و عدم قطعیت تقاضا و امکان انتقال خون انجام دادند.
سیبوا و همکاران ] ،[31یک مدل برنامهریزی عدد صحیح تصادفی
در مدیریت زنجیره تامین خون ارایه نمودند .در مدل فوق هدف
اصلی به حداقل رساندن کل هزینه ،کمبود و سطوح هدررفتن
واحد خون میباشد .رامیرز و البادی ] ،[32کنترل موجودی
تصادفی و توزیع محصولهای خون را با هدف کمکردن هزینه کل
و میزان کمبود و اتالف در زنجیره تامین خون برای تقاضای
شناخته شده و مشخص و مواردی که تقاضاها نامطمئن هستند ،با
توجه به دورههای مختلف ،انواع خون و طول عمر محصوالت مورد
بررسی قرار دادند .مسلمی و میرزازاده ] ،[39در تحقیقی به
ارزیابی عملکرد برای کنترل عدم اطمینان و ارزیابی قابلیت
اطمینان چهار مرحله زنجیره تامین خون پرداختند .دیلن و
همکاران ] ،[33در تحقیقی به ارایه یک مدل برنامهریزی تصادفی
دو مرحلهای برای مدیریت موجودی در زنجیره تامین خون در
بخش بیمارستان پرداختند .مساله تحقیق شامل تصمیمگیری
برای بهینهسازی زنجیره تامین خون میباشد ،به طوری که
هزینههای عملیاتی ،کمبود خون و اتالف (فاسد شدن) آن را به
حداقل برساند ،با توجه به ماهیت عدم اطمینان برای تقاضای
multi choice goal programming model
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خون .آندرس .اف .اوسوریو و همکاران ] ،[3.تحقیقی با هدف
حداقل کردن هزینه کل مربوط به جمعآوری خون و نیز حداقل
نمودن تعداد اهداکنندگان انجام دادند .برای این منظور یک مدل
برنامهریزی عدد صحیح ارایه شد .در تحقیق فوق عدم قطعیت
تقاضا در نظر گرفته شده است .عزیزان و همکاران ] ،[35در
تحقیقی به ارایه مدلی برای جمعآوری و توزیع اهدای خون بر
اساس مسائل مسیریابی وسیله نقلیه پرداختند .هدف تحقیق به
حد اقل رساندن هزینه کل مسیریابی و به حد اکثر رساندن کل
میزان خونی است که باید به مراکز انتقال خون حمل گردد.
همچنین حفظ دمای خون برای اطمینان از فاسد نشدن آن از
جنبههای دیگری بود که در مدل مورد توجه قرار گرفت .اکیچی و
همکاران ] ،[36طی بررسی مدیریت زنجیره تامین خون اظهار
داشتند که با توجه به تقاضا و اولویت محصولهای مختلف خون،
ممکن است این تمایل وجود داشته باشد تا مقدار زیادی از آن
جمع آوری گردد ،با توجه به اینکه امکان نگهداری موجودی باال
وجود داشته باشد .اینکار در مواقع بحران میتواند به تامین
تقاضای احتمالی کمک کند .پریتیکشا و همکاران ] ،[37مدل
توزیع ذخایر خون به بخشهای بهداشت و درمان برای برای بهبود
در دسترس بودن موجودی بانک خون و کاهش ضایعات به علت
انقضای ذخایر خون ارایه کردند.
همان گونه که مرور ادبیات نشان میدهد ،اکثر مقالههای موجود
احتمال اختاللها و عدم اطمینان در زنجیره تامین انتقال خون را
نادیده گرفتهاند و تعداد کمی از آنها را میتوان یافت که به قابلیت
اطمینان زنجیره تامین خون توجه نموده باشند .با در نظر گفتن
شکافهای تحقیقاتی مذکور ،مقاله حاضر بدین شرح به ارائه
نوآوری میپردازد .اول آن که ،مدل ارائه شده قابلیت اطمینان در
تسهیالت انتقال خون را در دو سطح عرضه و تولید در نظر می-
گیرد .دوم اینکه بیشتر تحقیقها در این زمینه به ارایه مدل
برنامهریزی عدد صحیح پرداختهاند که باعث کوچکترشدن فضای
حل مساله میگردد و نتایج با واقعیت فاصله پیدا میکند ،در این
تحقیق یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارایه
میگردد که نتایج را بیشتر به واقعیت نزدیک میکند .همچنین
در مدل کمینهکردن کمبود و اتالف خون و محصوالت خون در
زنجیره تامین خون مدنظر قرار گرفته است .به عبارتی مدل مورد
بررسی عالوه بر حداقل نمودن مجموع هزینهها در زنجیره تامین،
بیشینه نمودن اطمینان در زنجیره تامین خون و کمبود و اتالف
خون را نیز مدنظر قرار میدهد.

 -3مدلسازی مساله
 -3-9تعریف مساله
زنجیره تامین خون مورد بررسی شامل شبکه سه سطحی زنجیره
تامین خون شامل عرضه ،پردازش و توزیع خون میباشد (شکل
 .)2تسهیالت جمعآوری ،خون اهداکنندگان را جمعآوری می-
کنند و آن را برای انجام آزمایش و تهیه محصوالت مورد نیاز
بیماران در مراکز خون منتقل مینماید .در نهایت مراکز خون
تقاضای خون بیمارستانها و مراکز درمانی را بر اساس نیازشان به
خون و محصوالت خون برآورده میکنند .حال مساله این است که
میزان محصول ارسال شده از مرکز خون به بیمارستان ،میزان
تولید محصول توسط مرکز خون ،میزان خون جمع آوری شده از
اهداکنندگان توسط تسهیالت جمعآوری ،تعداد مراکز جمعآوری،
میزان موجودی محصول در مرکز خون و بیمارستان را چه میزان
تعیین کنیم تا هزینه کل زنجیره تامین با توجه به حد اقلسازی
اتالف و کمبود ،حد اقل گردد ،در حالی که میزان قابلیت اطمینان
زنجیره تامین حد اکثر میگردد.
سایر فرضهای مدل به شرح زیر است:
 ظرفیت تولید محصولهای مختلف خون در مراکز خون محدود
است.

 ظرفیت بانک خون در بیمارستانها و مراکز درمانی محدود است.

 در تسهیالت جمعآوری هیچ ذخیرهسازی وجود ندارد؛ و تنها در
مراکز خون و بیمارستانها ذخیرهسازی وجود دارد.

 واحدهای خون به طور مستقیم از مراکز خون به مناطق تقاضا
(بیمارستانها و مراکز درمانی) منتقل میشوند.
 از آنجایی که آزمایشهای مربوط به تشخیص آلودگیهای
احتمالی بر روی نمونه خون اهداکنندگان انتخاب شده صورت
میگیرد ،محصولهای تازه به محض تولید برای انتقال آماده می-
شوند.

 در این تحقیق سه محصول خونی گلبول قرمز ،پالکت و پالسما
مورد توجته استه قرار گرف.

 کل زنجیره به عنوان یک محصول واحد قبل از مرکز خون و
سپس چند محصول بعد از مرکز خون مورد توجه قرار گرفته
است.
 فرض میشود که مرکز خون تنها جایی است که مسئول ساخت
مجموعه محصولهای خون است.
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طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان...
 هزینههای کمبود زمانی میتواند رخ دهد که تقاضای درخواست
شده توسط بیمارستانها و مراکز خون به طور کامل توسط مرکز
خون یا مراکز جمع آوری ارائه نمیشود.

 در زنجیره تامین خون ضایعات واحدهای خون و محصوالت یک
مشکل جهانی است که از  1تا  6درصد در کشورهای مختلف
متفاوت بوده و رسیدن به ضایعات کمتر از  2درصد شاخص بهبود
کیفیت تلقی میشود و این میزان در کشور ایران بین  945الی

شود ،در ارتباط با دور انداختن واحد خون با هزینهی اتالف مواجه

 942درصد برآورد میگردد ] .[39در این تحقیق قابلیت اطمینان

میشویم .مقادیر تقاضای بیمارستانها در دورههای مختلف زمانی
بیشتر از نیاز واقعی آنها است .این واقعیت توسط سازمان انتقال

برای حمل خون و قابلیت اطمینان تجهیزات جمع آوری خون به
ترتیب  91و  95درصد فرض گردیده است .همچنین اطمینان
نسبت به براورده شدن تقاضای خون در مرکز خون  95درصد در
نظر گرفته شده و فرض بر این است که قابلیت اطمینان سایر
سطوح زنجیره تامین  211درصد میباشد.

 در مراکز خون و بیمارستانها اگر واحد خون منقضی یا فاسد

خون ایران بررسی و تأیید شده است ] .[96در نتیجه مرکز خون
همیشه تقاضای کامل اعالم شده بیمارستانها را تامین نمیکند.

J1
k

H

H

k

J2

K

Jj

H

= تسهیالت سیار جمعآوری خون

= تسهیالت ثابت جمعآوری خون
= بیمارستانها

= مراکز خون
= انواع وسایل حمل و نقل خون به نقاط تقاضا

= انواع محصوالت خون

= پیوندهای بین سطوح متوالی نشان دهنده حمل و نقل خون و محصوالت خون هستند

شکل  -2زنجیره تامین خون

 -9-3اندیسها و مجموعهها

 = Pمجموعه محصوالت خون 𝑃 ∈ 𝑝

 = Jمجموعه تسهیالت جمعآوری خون 𝐽 ∈ 𝑗

 -3-3پارامترها

 = Kمجموعه مراکز خون 𝐾 ∈ 𝑘

̅1
 = βمتوسط اطمینان نسبت به شرایط و ایمنی حمل خون از
لحاظ دما و سایر موارد از محل جمعآوری  jبه مرکز خون k

 = Hمجموعه بیمارستانها 𝐻 ∈ ℎ
 = Tدوره زمانی𝑇 ∈ 𝑡
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𝑡𝑘𝑗̅ 3
 = βمتوسط اطمینان نسبت به براوردهشدن تقاضای خون
در مرکز خون  kاز مرکز جمعآوری  jدر دوره .t
 = 𝛿𝑗̅1متوسط درصد بستهبندی غیر استاندارد خون در محل جمع
آوری j

𝑡𝑘𝑝 = 𝑢1حداکثر ظرفیت مرکز خون  kدر دوره .t
𝑡𝑗 = 𝑢2حداکثر ظرفیت تسهیالت جمعآوری  jدر دوره .t
𝑡𝑘𝑝 = 𝑢3حداکثر ظرفیت مرکز خون  kبرای تولید محصول  pدر
دوره .t

 = 𝛿𝑘̅ 2متوسط درصد بستهبندی غیر استاندارد خون و محصوالت
خون در مرکز خون k

𝑡 = 𝑢4𝑝ℎحداکثر ظرفیت نگهداری محصول  pدر بیمارستان h
در دوره .t

𝑡𝑗𝐶𝐶 = هزینه جمعآوری هر واحد خون از اهداکنندگان توسط
تسهیالت جمعآوری  jدر دوره .t

میزان محصول نوع  pارسال شده از مرکز خون  kبه بیمارستان h
در دوره .t

𝑡 = 𝐶𝑉𝑝𝑘ℎهزینه حمل هر واحد محصول  pاز مرکز خون  kبه
بیمارستان  hدر دوره .t
𝑡𝑘𝑝𝑃𝐶 = هزینه تولید هر واحد محصول  pدر مرکز خون  kدر
دوره .t
′
𝑘𝑗𝑉𝐶 = هزینه حمل هر واحد خون از محل جمعآوری  jمرکز
خون  kدر دوره .t
′
𝑡 = 𝐶𝐻𝑝ℎمتوسط هزینه نگهداری هر واحد محصول نوع  pدر
بیمارستان  hدر دوره .t
"
𝑡𝑘𝑝𝐻𝐶 = متوسط هزینه نگهداری هر واحد محصول نوع  pدر
مرکز خون  kدر دوره .t

𝑡 = 𝐶𝑆𝑝ℎهزینه کمبود محصول نوع  pدر بیمارستان  hدر دوره
.t
′
𝑘𝑝𝑊𝐶 = هزینه اتالف محصول نوع  pدر مرکز خون  kدر دوره
.t

𝑡𝑗𝑘𝑏𝐷 = میزان تقاضا در مرکز خون  kاز مراکز جمعآوری  jدر
دوره .t
𝑡 = 𝐴𝐷𝑝ℎمیزان تقاضای واقعی بیمارستان  hبرای محصول  pدر
دوره .t
𝑡 = 𝐷𝑝𝑘ℎمیزان تقاضا برای محصول نوع  pاز مرکز خون k
توسط بیمارستان  hدر دوره .t

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 -4-3متغیرهای تصمیم
𝑡 = 𝑄𝑝𝑘ℎمیزان محصول نوع  pارسال شده از مرکز خون  kبه
بیمارستان  hدر دوره .t
𝑡𝑘𝑝𝑅𝑃 = میزان تولید محصول نوع  pتوسط مرکز خون  kدر
دوره .t
𝑡𝑗𝑏𝐶 = میزان خون جمعآوری شده از اهداکنندگان توسط
تسهیالت جمعآوری  jدر دوره .t
′
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶 = میزان خون ارسال شده از مراکز جمعآوری  jبه مرکز
خون  kدر دوره .t

"𝑡𝑗𝑁 = تعداد مراکز جمعآوری خون  jدر دوره .t
′
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼 = میزان موجودی محصول  pدر مرکز خون  kدر دوره .t
"
𝑡 = 𝐼𝑁𝑝ℎمیزان موجودی محصول  pدر بیمارستان  hدر دوره .t
′
𝑡 = 𝐷𝑒𝑝ℎمیزان کمبود محصول نوع  pدر بیمارستان  hدر دوره
.t
′′
𝑡𝑘𝑝𝑒𝐷

= میزان کمبود محصول نوع  pدر مرکز خون  kدر دوره

.t
′
𝑡𝑘𝑝𝐵𝑊 = میزان اتالف محصول نوع  pدر مرکز خون  kدر دوره
.t
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 -5-3مدل ریاضی

() 2

′
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶( 𝑗∑ 𝑡∑ 𝑘∑ × MaxZ1=(β̅1
× 𝑡𝑘𝑗÷ 𝐷𝑏𝑗𝑘𝑡 )) × (β̅ 2 × ∑𝑗 ∑𝑡 (𝑁𝑗𝑡" × 𝑢2𝑗𝑡 ÷ ∑𝑘 𝐷𝑏𝑗𝑘𝑡 )) × (β̅3
′
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶( 𝑡∑ 𝑘∑
)) 𝑡𝑗𝑘𝑏𝐷 ÷
′
"
"
′
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼 𝑡∑ 𝑘∑ 𝑝∑( =Min Z2
𝑡𝑘𝑝𝐻𝐶 ×
𝑡) + (∑𝑝 ∑ℎ ∑𝑡 𝐼𝑁𝑝ℎ
𝑡× 𝐶𝐻𝑝ℎ
× 𝑡) + (∑𝑝 ∑𝑘 ∑ℎ ∑𝑡 𝑄𝑝𝑘ℎ
′
′
× 𝑡𝑘𝑝𝑅𝑃 𝑡∑ 𝑘∑ 𝑝∑( 𝐶𝑉𝑝𝑘ℎ𝑡 ) + (∑𝑝 ∑ℎ ∑𝑡 𝐷𝑒𝑝ℎ𝑡 × 𝐶𝑆𝑝ℎ𝑡 ) + (∑𝑗 ∑𝑘 ∑𝑡 𝐶𝑏𝑗𝑘𝑡 × 𝐶𝑉𝑗𝑘𝑡 ) +
× 𝑡𝑘𝑝𝑅𝑃 𝑡∑ 𝑝∑( × 𝐶𝑃𝑝𝑘𝑡 ) − (∑𝑗 ∑𝑡 𝐶𝑏𝑗𝑡 × 𝐶𝐶𝑗𝑡 ) + ∑𝑗 (𝛿𝑗̅1 × (∑𝑡 𝐶𝑏𝑗𝑡 × 𝐶𝐶𝑗𝑡 )) + ∑𝑘 (𝛿𝑘̅ 2
′
′
𝑡𝑘𝑝𝐵𝑊 𝑡∑ 𝑘∑ 𝑝∑( 𝐶𝑃𝑝𝑘𝑡 )) +
𝑡𝑘𝑝𝑊𝐶 ×
)

() 9
S.T:
() 3
() .
() 5
()6
() 7
() 9
() 2
()21
()22
()29
()23
()2.
()25
()26
()27
()29
()22
()91
()92
()99
()93
()9.

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑘 ∈ 𝐾,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, ℎ ∈ 𝐻,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑘 ∈ 𝐾,

′
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶 𝑗∑
𝑡𝑘𝑝𝑅𝑃 𝑝∑ ≥
𝑡𝑃𝑅𝑝𝑘𝑡 ≥ ∑ℎ 𝑄𝑝𝑘ℎ
"
𝑡𝐼𝑁𝑝ℎ
𝑡≤ 𝑢4𝑝ℎ
′
𝑡𝑘𝑝𝑅𝑃 ≥ 𝑡𝑘𝑝𝑁𝑝𝑘𝑡 × 𝑢3
′
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼
𝑡𝑘𝑝≤ 𝑢1

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽,

𝑡𝑗𝑏𝐶 ≥ 𝑡𝑗𝑁𝑗𝑡′′ × 𝑢2

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, ℎ ∈ 𝐻,

"
′
"
)𝐼𝑁𝑝ℎ(𝑡−1
𝑡+ ∑𝑘 𝑄𝑝𝑘ℎ𝑡 + 𝐷𝑒𝑝ℎ
𝑡= 𝐼𝑁𝑝ℎ
𝑡+ 𝐴𝐷𝑝ℎ
′
′
"
′
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼 𝑝∑ = 𝑡𝑘𝑝𝑒𝐷 𝑝∑ ∑𝑝 𝐼𝑁𝑝𝑘𝑡−1 + ∑𝑗 𝐶𝑏𝑗𝑘𝑡 +
𝑝∑ + ∑ℎ
′
∑
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶 𝑘 = 𝑡𝑗𝑏𝐶
′
′
′
′
𝑡𝑘𝑝𝐵𝑊
= ∑𝑝 𝐼𝑁𝑝𝑘𝑡−1
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶 𝑗∑ +
𝑡− ∑ℎ 𝐷𝑝𝑘ℎ𝑡 − ∑ℎ 𝐷𝑒𝑝ℎ

𝑇 ∈ 𝑡 𝑄𝑝𝑘ℎ𝑡 ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈, 𝑘 ∈ 𝐾,
𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, ℎ ∈ 𝐻,

𝑡∑𝑗 𝐶𝑏𝑗𝑡 ≥ 𝐴𝐷𝑝ℎ
′
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼
≤ 𝑀 × 𝑦1
"
𝑡𝑘𝑝𝑒𝐷
≤ 𝑀 × 𝑦2
𝑦1 + 𝑦2 = 1
"
𝑡𝐼𝑁𝑝ℎ
≤ 𝑀 × 𝑧1
′
𝑡𝐷𝑒𝑝ℎ
≤ 𝑀 × 𝑧2
𝑧1 + 𝑧2 = 1

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾,

′
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐷 ≤

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽,

"𝑡𝑗𝑁

تابع هدف اول ( ،)2قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون شامل:
اطمینان نسبت به شرایط و ایمنی حمل از لحاظ نوسانات دما،
اطمینان نسبت به کارکرد تجهیزات آزمایشگاهی در مرکز جمع-
آوری ،اطمینان نسبت به برآورده شدن تقاضا در مرکز خون ،را
حداکثر میسازد .تابع هدف دوم ( ،)9هزینه کل زنجیره تامین،
شامل هزینه ناشی از بستهبندی غیر استاندارد خون ،هزینههای
نگهداری ،حمل ،تولید ،کمبود و اتالف را حداقل میسازد.
محدودیت ( )3تضمین میکند میزان خون تولید شده از میزان
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

𝑡𝑘𝑗𝑏𝐷 𝑘∑ ≤ 𝑡𝑗× 𝑢2
′
𝑡𝑘𝑝𝐵𝑊 𝑄𝑝𝑘ℎ𝑡 , 𝑃𝑅𝑝𝑘𝑡 , 𝑁𝑗𝑡" ,
∈ 𝑍+
′
′
"
𝑡𝑘𝑗𝑏𝐶 𝑃𝑅𝑝𝑘𝑡 , 𝐶𝑏𝑗𝑡 ,
𝑡𝑘𝑝𝑁𝐼 ,
𝑡, 𝐼𝑁𝑝ℎ
≥ 0
}𝑧1 , 𝑧2 , 𝑦1 , 𝑦2 ∈ {0,1

خون ارسال شده از مراکز جمعآوری تجاوز نکند .محدودیت ().
تضمین میکند میزان خون ارسال شده به بیمارستانها از میزان
خون تولید شده در مراکز خون تجاوز نکند .محدودیت ()5
حداکثر ظرفیت نگهداری محصول  Pدر بیمارستان را نشان می-
دهد .محدودیت ( )6حداکثر ظرفیت مرکز خون برای تولید
محصول  Pرا نشان میدهد .محدودیت ( )7حداکثر ظرفیت مرکز
خون برای نگهداری محصول  Pرا نشان میدهد .محدودیت ()9
حداکثر ظرفیت تسهیالت جمعآوری را نشان میدهد .محدودیت
www.pqprc.ir
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( )2توازن موجودی در بیمارستان را نشان میدهد .محدودیت
( )21توازن موجودی در مرکز خون را نشان میدهد .محدودیت
( )22تعادل جریان را در تسهیالت جمعآوری تضمین میکنند و
اینکه تمام خون دریافت شده به مراکز خون منتقل میگردد.
محدودیت ( )29میزان اتالف مرکز خون را مشخص میکند.
محدودیت ( )23تضمین میکند میزان خون جمعآوری شده
تقاضا را پوشش دهد .محدودیتهای ( 25 ،2.و  )26تضمین می-
کند در مراکز خون در یک دوره یا موجودی داریم یا کمبود.
محدودیتهای ( 29 ،27و  )22تضمین میکند در نقاط تقاضا در
یک دوره یا موجودی داریم یا کمبود .محدودیتهای ( 91و )92
میزان تقاضای مرکز خون را نشان میدهند و محدودیت (93 ،99
و  )9.نوع متغیرهای تصمیم را بیان میکنند.

 -4نتایج محاسباتی
برای ارزیابی میزان عملکرد مدل پیشنهادی ،یک مسئله محاسباتی
با ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مورد آزمایش قرار داده
شد که نتایج مرتبط با آن در این بخش ارائه شده است .برای حل
مدل ریاضی ارائه شده از حل کننده  Baronدر نرم افزار 9.42
 GAMSدر یک کامپیوتر خانگی استفاده شده است .مقدار
پارامترهای مدل از دادههای واقعی مقاله داوودی کیا کالته و
همکاران ] [32و نهفتی کهنه و همکاران ] [21گرفته شده است.
مدل به کمک دادههای فوق پس از بیمقیاس سازی پارامترها حل
شده و برای تایید عملکرد آن بر روی تغییر پارامترهای هزینه
اتالف ،کمبود و عملکرد توابع هدف ،تحلیل حساسیت انجام شد
که گزارش آن در ادامه آمده است.

برای بررسی قابلیت حل مدل در ابعاد مختلف 6 ،نمونه در اندازه-
های مختلف تولید شده است که نتایج حل آنها در جدول ( )2ارائه
شده است .در جدول ( )2ستون دوم نشان دهنده تعداد اعضای
هر نمونه است .اعضا عبارتند از ( ،)j,k,h,t,pکه در آن  jتعداد
تسهیالت جمعآوری خون k ،تعداد مراکز خون h ،تعداد
بیمارستان t ،تعداد دوره و  pتعداد محصول میباشد .نتایج بیانگر
آن است که با افزایش ابعاد مساله زمان حل به طور قابل مالحظه-
ای افزایش مییابد .در این میان افزایش تعداد محصوالت در مدل
بیشترین تاثیر را در افزایش زمان حل مساله دارد.

 -9-4اعتبار سنجی مدل
برای اعتبار سنجی و صحت عملکرد ،مدل به کمک دادههای
واقعی مقاله داوودی کیا کالته و همکاران ] [32و نهفتی کهنه و
همکاران ] [21و در نرم افزار  GAMS/Baronحل شد .با حل
مدل نتایج زیر به ازای ابعاد ( )25 ،9 ،31 ،3 ،9بدست آمد.

-9-9-4تحلیل حساسیت بر روی هزینه اتالف و کمبود
برای آزمودن صحت مدل بر روی پارامترهای هزینه اتالف و هزینه
کمبود تحلیل حساسیت صورت گرفته است .همانگونه که انتظار
میرفت با افزایش هزینه اتالف میزان اتالف کاهش یافت ،که این
امر افزایش هزینه کل زنجیره تامین را درپی داشت( .جدول .)9
همچنین با افزایش هزینه کمبود میزان کمبود کاهش یافت و این
امر افزایش هزینه کل را در پی داشت (جدول  ،)3نتایج صحت
مدل ارایه شده را تایید میکنند.

جدول  :2آزمایشهای عددی
زمان حل

مقدار بهینه تابع

مقدار بهینه تابع

مقدار بهینه

(ساعت)

هدف مساله

هدف دوم

تابع هدف اول

اندازه نمونه

تعداد
نمونه

9:92:3.4372

94611

64516

14232

() 9 ،9 ، . ،9 ،9

2

.:19:.24359

2.94699

356479.

14372

() 3 ،9 ، 6 ،9 ،3

9

2:21:564.29

942.3

214763

14621

() . ،9 ، 7 ،9 ،9

3

5:29:.94595

2764325

..14929

14.23

() . ،9 ، 7 ،9 ،3

.

6:19:394136

24323

934553

14995

(). ،9 ،21 ،3 ،9

5

2:.9:264215

9774955

6234227

14299

() 5 ،9 ، 7 ،3 ،3

6
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جدول  :9تغییرات هزینه اتالف محصوالت در مرکز خون

794..7

دوره3

754912

دوره 9

7.4.32

دوره 2

7.4112

نوع محصول

734123

1

1

95.

P2

1

1

1

P9

1

1

263

P2

1

1

1

P9

1

1

229

P2

1

1

1

P9

1

1

56

P2

1

1

1

P9

1

1

1

P2

1

1

1

P9

آزمایش

تابع هدف
دوم

مرکز خون

مقادیر تابع
هدف

هزینه اتالف محصول در

میزان اتالف محصول در
مرکز خون

2

1
14113577

9

14115366

3
.

1412166

5

1419219

جدول  -3تغییرات هزینه کمبود محصوالت در بیمارستان

دوره3

دوره 9

دوره 2

954177

دوره3

964125

دوره 9

954679

1

1

1

3529

3632

355.

P9

1

1

1

1

1

3629

P2

1

1

1

3595

3692

355.

P9

1

1

1

1

1

6.

P2

1

1

1

1

92.

1

P9

1

1

1

1

1

6.

P2

1

1

1

1

1

1

P9

1

1

1

1

1

6.

P2

1

1

1

1

1

1

P9

1

1

1

1

1

1

P2

1

1

1

1

1

1

P9
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دوره 2

954369

نوع محصول

914951

1

1

1

3592

3699

3629

P2

بیمارستان

.3491.

1

1

1

3529

3632

355.

P9

محصول در

93499.

1

1

1

3592

3699

3629

P2

1

آزمایش

تابع هدف دوم

هزینه کمبود

مقادیر تابع هدف

میزان موجودی بیمارستان

میزان کمبود محصول در بیمارستان

2

1411125

9
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پیش میرود (شکل )3-که این امر نیز بیانگر صحت عملکرد
مدل ارایه شده میباشد .در شکل ( ).پاره تو تغییرات تابع هدف
اول و تابع هدف دوم نشان داده شده است .با توجه به اینکه تابع
هدف اول از نوع حد اکثرسازی و تابع هدف دوم از نوع حد اقل
سازی میباشد بین این دو تابع هدف از لحاظ ارزش تناقض وجود
دارد به این معنا که با افزایش یکی از توابع دیگری باید کاهش
یابد و برعکس که این امر اعتبار مدل را تایید میکند .شکل ()5
نیز تغییرات قابلیت اطمینان در برابر تعداد تسهیالت جمعآوری
خون را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد بین این دو
رابطه مستقیم وجود دارد و با افزایش تعداد تسهیالت جمعآوری
قابلیت اطمینان سیستم نیز افزایش مییابد.

 -9-9-4تحلیل حساسیت تابع هدف
همانطور که در مدل مشاهده میشود ،مدل ارایه شده یک مدل
چند هدفه برنامهریزی عدد صحیح غیر خطی مختلط است ،که دو
تابع هدف مدل درصدد حد اکثرسازی قابلیت اطمینان و حد اقل
سازی هزینه کل زنجیره تامین خون میباشند .برای حل مدل از
روش وزنی استفاده گشت .برای تحلیل حساسیت تابع هدف وزن-
های مختلف برای توابع هدف برای مسالهای با ابعاد (،7 ، 9 ، 9
 9و  ،).با ارزش وزنی ( 1الی  )2ایجاد گشت .همانطور که در
شکل ( )9مشاهده میگردد با افزایش وزن تابع هدف حد اکثر
سازی قابلیت اطمینان میزان تابع هدف به سمت حد اکثر سازی
و بهینهشدن پیش میرود و با افزایش وزن تابع هدف حد اقل
سازی هزینه ،تابع هدف به سمت حد اقل سازی و بهینهشدن
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 -5بحث
مدل طراحی شده در این تحقیق مقدار متغیرهای تصمیم شامل:
محصول ارسال شده از مرکز خون به بیمارستان ،میزان تولید
محصول در مرکز خون ،میزان خون جمعآوری شده ،تعداد مراکز
جمع آوری ،میزان موجودی محصول در هر مرکز و بیمارستان را با
هدف کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون
تعیین و در عین حال اتالف و کمبود خون نیز حد اقل میگردد .با
توجه به جستجوی محققان در ادبیات موضوع تعداد مقالههای
زنجیره تامین خون که در مدلسازی قابلیت اطمینان را مورد
توجه قرار دادهاند بسیار محدود میباشد .عقیانی و همکاران ]،[.1
مدل بهینهسازی استوار جهت طراحی پایای شبکه زنجیره تامین
خون با درنظر گرفتن اختالالت احتمالی در تسهیالت جمع آوری،
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مسیرهای انتقال خون و مراکز خون هنگام بحران با هدف حد اقل
نمودن عدم پوشش نقاط تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره
تامین خون در شرایط بحران ارایه نمودند .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیق ] ،[.1هم راستا بوده و در هر دو تحقیق نتایج بیانگر
رابطه مستقیم بین تعداد تسهیالت جمع آوری و قابلیت اطمینان
زنجیره تامین بودهاند .زنده دل و همکاران ] ،[.2نیز در تحقیق
خود تنها اختالل در محل استقرار را در نظر گرفتند و نتایج نشان
دهنده اهمیت موضوع قابلیت اطمینان در بحث مکانیابی بود.
کالی و همکاران ] ،[.9بیان کردند یک اختالل کوچک که به
حمل و نقل اعمال شود موجب بیثباتی و نوسان در مدل میشود.
همچنین موجودی خون میتواند نوسانها را تحت تاثیر قرار دهد
و بدون ایجاد بیثباتی در سیستم موجب نوسانات کوتاه مدت در
تقاضا شود و کاهش در نوسانات منجر به کمبود کمتر شده و نیز
www.pqprc.ir
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اتالف به علت فساد کمتر میشود .نتایج این تحقیق نیز بیانگر این
است که با مدیریت موجودی خون در مراکز میتوان کمبود را تا
حد صفر کاهش داد و اتالف را هم به حداقل رساند.

 -6نتیجه گیری
در این تحقیق یک مدل دو هدفه چند سطحی عدد صحیح
مختلط غیرخطی با هدف کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان
شبکه زنجیره تامین خون ارایه گردید .مدل مورد بررسی با لحاظ
نمودن عدم اطمینان نسبت به شرایط و ایمنی حمل خون از
لحاظ نوسانات دما ،بستهبندی غیر استاندارد خون در محل جمع-
آوری و مراکز خون ،عدم اطمینان نسبت به کارکرد تجهیزات
آزمایشگاهی در مرکز خون ،عدم اطمینان نسبت به تقاضا خون در
مرکز خون ،میزان محصول ارسال شده از مرکز خون به
بیمارستان ،میزان تولید محصول توسط مرکز خون ،میزان خون
جمع آوری شده از اهدا کنندگان توسط تسهیالت جمعآوری،
تعداد مراکز جمعآوری ،میزان موجودی محصول در مرکز خون و
بیمارستان را با هدف کاهش هزینه کل و افزایش میزان قابلیت
اطمینان با توجه به حد اقل سازی اتالف و کمبود تعیین مینماید.
هزینههای زنجیره تامین ،شامل هزینههای جمعآوری ،حمل،
نگهداری ،کمبود ،اتالف و تولید خون و محصولهای آن میباشند.
با توجه به اینکه میتوان مهمترین مساله زنجیره تامین خون را
تامین خون برای نقاط تقاضا دانست و کمبود خون جان انسانها
را به خطر میاندازد در مدل ارایه شده میزان کمبود کمینه می-
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