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توسعه مدل برنامهریزی چند هدفه ،چند دورهای و چندسطحی زنجیره تامین
خون

چکیده

فاطمه معاشیثانی /1مصطفی حاجیآقاییکشتلی /1یوسف قلیپورکنعانی /3فاطمه هرسج0

مقدمه :عدم برنامهریزی درست در تامین خون ممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای انسان به دنبال داشته باشد .هدف از
این تحقیق تعیین برنامه بهینه اهدا ،انبارش و ارسال خون به بیمارستانها در هر دوره است به طوری که میزان هزینههای راه
اندازی و طراحی زنجیره تأمین خون و نیز مدت زمان تحویل آن را کمینه کند.
روش پژوهش :این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی  -تحلیلی میباشد .مدل با رویکرد عدم قطعیت
با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و در نرم افزار  GAMZحل شد .برای ارزیابی صحت مدل ،مطالعه موردی در  5منطقه از
استان مازندران صورت گرفت و با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی ،اثر آن بر هزینه کل و زمان چرخه دریافت و
انتقال خون بررسی شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه حاکی از دقت باالی مدل با امکان ارسال جانبی بین بیمارستانها میباشد .بطوری که با کاهش 5
درصدی در زمان حمل و نقل تا  55درصد ،کاهش زمان چرخه خون و کاهش  55درصدی این زمان ،کاهش  % 52کل فرآیند
انتقال خون را به همراه دارد.
نتیجهگیری :نتایج عددی نشان میدهد استفاده از این مدل منجر به کاهش هزینههای راه اندازی و طراحی زنجیره تامین خون
و نتیجتا کاهش مدت زمان دریافت و انتقال آن به بیمارستانها میگردد .علت اصلی کاهش وجود سه مرکز سیار خون میباشد که
وظیفه نگهداری و انتقال خون به بیمارستانها را دارد .در نتیجه استفاده از مدل های با امکان ارسال جانبی توصیه میگردد..
کلید واژهها :شبکه زنجیره تامین خون ،عدم قطعیت ،انتقال جانبی ،بیمارستان.

 -5دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
 -5استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و فناوری مازندران ،بهشهر ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
mostafahaji@mazust.ac.ir
 -3استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
 -4استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
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مقدمه
از آنجایی که تامین خون در بیمارستانها با جان
انسانها رابطه مستقیم دارد ،در سیستمهای سالمت،
تامین خون سالم و فراوری شده از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است] .[5ساالنه افراد زیادی به دلیل ضعف
در بخشهایی از زنجیره تامین خون ،دچار مشکالت
فراوان و چه بسا جبران ناپذیری میشوند .همانطور که
میدانید فرآوردههای خونی دارای طول عمر کوتاهی
بوده و جزء محصوالت فساد پذیر به حساب میآیند که
در صورت نیاز فوری در عملهای جراحی و یا موارد
اورژانسی از ارزش حیاتی بسیار باالیی برخوردارند.
بنابراین تامین به موقع خون در صورت نیاز و امکان
پیشبینی میزان تقاضای هر بیمارستان از یکسو و
جلوگیری از اتالف آن از سوی دیگری میتواند عامل
کلیدی در تامین پایدار فرآوردههای خونی بیمارستانها
باشد .عمال بخش عظیمی از این فرآیند بدلیل ضعف در
چرخه زنجیره تامین خون دچار اتالف میشود.
بنابراین مدیریت زنجیرهتامین خدمات بهداشت و درمان
نسبت به سایر صنایع از پیچیدگی و اهمیت بیشتری
برخوردار است .عالوه برآن با محصوالت ،خدمات و
فعالیتهای پزشکی مختلفی سروکاردارد و همچنین،
تقاضاهای غیر قابل پیشبینی ،این مدیریت را بسیار
مشکل میسازد] .[5بنابراین حفظ تعادل و مدیریت
زنجیره تامین خون بین اتالف و کمبود واحدهای خون،
هدف اصلی مدیریت موجودی در زنجیرههای خون
است .آنچه در برنامهریزی برای زنجیره تامین خون
حائز اهمیت است ،تعادل بین عرضه و تقاضا در این
زنجیره است .تقاضای نامشخص و ماهیت فسادپذیری
واحدهای خونی میتواند منجر به افزایش ضایعات و
کمبود آن شود].[3
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،ساالنه در جهان،
 55۷۱4میلیون اهدای خون و بهتبع آن تزریق خون
صورت میگیرد ] .[4بر اساس آمار اعالمی از سوی
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در حال حاضر دو
میلیون و  5۱۱هزار اهدای خون در کشور وجود داشته
که ساالنه دو میلیون گلبول قرمز هم مصرف میشود و
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حدود  ۷۱۱هزار واحد پالسما برای مراکز درمانی ارسال
می گردد همچنین حدود یک میلیون و 4۱۱هزار واحد
پالکت در اختیار مراکز درمانی سراسر کشور قرار
میگیرد] .[5در حالی که مراکز انتقال خون ،قابلیت
توزیع میزان کمتری از عرضه را دارا میباشند] [2و
همچنینمساله موجودی خون دارای پیچیدگی هایی
فنی مانند خون تخصیص یافته و تخصیص نیافته است
که منجر میگردد تا مدلهای ساده و عمومی
محصوالت فاسد شدنی به راحتی قابل تعمیم در این
زنجیره نباشند.
بنابراین امروزه مدلهای توسعه یافته چند هدفه ،چند
سطحی و چند دورهای جهت برای ارائه راهکارهای
مناسب مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به مدیریت و
برنامهریزی کارشناسانه دارد تا بتوان سیستم را هرچه
بهتر بهبود بخشید] .[۷از یک سو کمبود خون برای
بیماری که نیاز فوری به خون دارد غیرقابل تصور است
و از سوی دیگر موجودی اضافی خون نیز منجر به
تحمیل هزینههای غیرضروری به سیستم سالمت
کشور میشود] .[8بنابراین چالش میان دو هدف،
نگهداری سطﺢ بهینه موجودی جهت جلوگیری از
کمبود و کمینهسازی ضایعات ،همواره یکی از
دغدغههای موجود در سازمانهای انتقال خون به شمار
میرود .برای مواردی نظیر عمل جراحی قلب باز یا
عملهای جراحی مربوط به نوزادان بعلت برخی الزامات
پزشکی باید حتما از فرآوردههای خونی با تازگی زیاد
استفاده شود].[9
زنجیره جمعآوری خون معموالً به شکل خون کامل
جمعآوری و پﺲ از طی فرایندهایی روی آن ،به اجزا
مختلفی همچون گلبول ،پالکت ،پالسما و  ...تبدیل
میگردد .مدیریت کارآمد زنجیره تامین خون کمک
میکند تا به طور مناسب به مشکالت ذکر شده
رسیدگی شود] .[5۱شبکه زنجیره تامین خون چند
سطحی شامل مراکز ثابت و موقت /سیار و مراکز
آزمایشگاهی و بیمارستانهای هدف میباشد .مراکز
ثابت ،مسئول جمعآوری خون با ظرفیت قابل توجه
ذخیرهسازی و فنآوری هستند].[55

فاطمه معاشیثانی و همکاران

تأسیﺲ این تسهیالت معموالً نیازمند سرمایهگذاری
زیادی است .از سوی دیگر ،تسهیالت موقت با سطوح
محدودتر ظرفیت ،بسیار مقرون به صرفه بوده و در
پوشش تقاضا و اهداکنندگان انعطافپذیر میباشد].[55
بنابراین ،مراکز موقت ،عمل اهدای خون را تسهیل
کردهاند .مراکز آزمایشگاهی که در مراکز ثابت واقع
شدهاند ،موظف به استخراج و فراوری اجزای مختلفی از
خون کامل میباشند .الزم به ذکر است که تنها تعدادی
از مراکز ثابت شامل آزمایشگاه نیز میشوند( .در این
پژوهش ،مراکز اصلی شامل آزمایشگاه به عنوان
مراکزجمع آوری اصلی نامیده میشوند) .شبکه چند
سطحی مورد مطالعه در این پژوهش به شرح شکل 5
میباشد( .شکل )5
بیمارستانها فرآوردههای خون را به آسیبدیدگان
سوانﺢ یا بیماران دارای عمل جراحی ،بیماران نیازمند
پیوند عﻀو ،بیماران دارای سرطان خون یا سایر
بیماریها انتقال میدهند .تقاضا برای محصوالت خون
همواره وجود دارد و این تقاضا نمیتواند از قبل با
قطعیت مشخص گردد .بنابراین داشتن یک سیستم
بانک خون با موجودی کافی از خون تازه در دسترس
یکی از مولفههای کلیدی در تمامی سیستم های
سالمت در دنیا است].[53
بر اساس مطالعه انجام شده بیشترین مرگ ثبت شده بر
حسب فصول طبقهبندی بینالمللی بیماریها،
بیماریهای گردش خون است] .[54طبق گزارش
منتشر شده توسﻂ صلیب سرخ ایاالت متحده آمریکا در
شرایﻂ عادی در هر دو ثانیه یک نفر نیاز به خدمت
انتقال خون دارد .انتقال خون آمریکا برای ارائه خدمت
روزانه به بیش از 39۱۱۱اهدا کننده نیاز دارد و در اغلب
گزارش ها نیز اعالم می شود که موجودی خون تا 5
روز دیگر تمام می شود .در سال  5۱55موجودی خون
آمریکا به پایین ترین سطﺢ ممکن در عرض  55سال
گذشته رسید].[55
در ایران در هر سه ثانیه یک بیمار نیاز به خون یا
فرآوردهای خونی دارد .سازمان انتقال خون نیز سعی در
تامین موجودی کافی برای شرایﻂ عادی و اضطراری
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دارد ،هر مرکز در انتقال خون ایران حداقل باید به اندازه
مصرف پنج روز خون داشته باشد .بنابراین دسترس
پذیری خون یکی از نیازمندی های کلیدی در این
سازمان می باشد .مساله دسترس پذیری خون برای هر
یک از گروه های خونی و فرآورده ها می تواند متفاوت
باشد؛ به عنوان مﺜال در ایران در گروه های خونی منفی
با کمبود اهداکننده ی خون مواجه هستیم.
به دلیل اهمیت خون در سیستمهای سالمت و نیز
آمارهایی که نشان میدهد در هر سه ثانیه یک نفر در
جهان به خون نیاز دارد ،محققین پژوهش های فراوانی
در حوزه زنجیره تامین خون جهت تامین و ارسال به
موقع خون به افراد نیازمند در بیمارستانها انجام دادهاند
از جمله میتوان به برخی از آنها در زیر اشاره کرد].[52
ناهیماس مدعی شده است که عالقه و انگیزه محققین
به مسائل موجودی فاسد شدنی در ابتدا از مساله
مدیریت بانک خون جرقه زده شده است] .[5۷عاروان
و توکلی مقدم] [58نیز یک مدل طراحی شبکه زنجیره
تامین خون ارائه کردند که مکان یابی تسهیالت را با
هدف حداقل کردن هزینهها و زمان و در نظر گرفتن
فسادپذیری بررسی کردند و ارتباطات عرضی بین
بیمارستان ها نیز در آن در نظرگرفته شد] .[59در این
مطالعه مراکزجمع آوری و مراکز خون ،مکان یابی شده
و سپﺲ تخصیص بیمارستان ها و مراکز صورت گرفته
است .همدان و دیابات] [5۱در مطالعه ای مشابه مساله
برنامه نویسی تصادفی دو مرحله ای برای گلبول های
قرمز ارائه کردند که همزمان تصمیمات تولید ،موجودی
و مکان را در نظر میگیرد .هدف از این پژوهش ،به
حداقل رساندن سه شاخص تعداد فرآوردههای فاسد
شده ،هزینه سیستم و زمان تحویل خون .با استفاده از
روش محدودیت اپسیلون میباشد.
دهقانی و عباسی] [55به ارائه یک مدل موجودی
برای محصوالت فسادپذیر با قابلیت کاربرد برای خون
پرداختند آنها یک سیاست انتقال عرضی برای
محصوالت فسادپذیر بر مبنای سن قدیمی ترین
محصول برای بهبود عملکرد سیستم پیشنهاد دادند .
همچنین از یک رویکرد ابتکاری با استفاده از معادالت

توسعه مدل برنامهریزی چند هدفه

دیفرانسیل جزئی برای محاسبه معیارهای عملکردی و
هزینه بهره جستند .حسینی مطلق و همکاران] [55به
توسعه مدل برنامهریزی خطی ریاضی برای تحقق
همزمان سه چالش انگیزه اهداکنندگان ،بهینه سازی
تصمیم گیری در خصوص موقعیت و ظرفیت
تسهیالت و کنترل قابلیت اطمینان و پایداری زنجیره
تامین خون پرداختند و در یک مطالعه موردی به کنترل
عدم قطعیت و امکان رفع اختالالت پرداختند.
حسینی و همکاران] [53یک مدل برنامهنویسی
تصادفی دومرحله ای که انتقال بین مراکز عرضه و
تقاضا بر اساس شاخص  ABO-RHبوده که با هدف
حداقل رساندن هزینه کل زنجیره تامین شامل
هزینههای ثابت ،هزینههای عملیاتی ،هزینههای
نگهداری موجودی ،هزینههای ضایعات و هزینههای
حمل و نقل برای مدیریت زنجیره تامین گلبولهای
قرمز ارائه دادندکه این مدل برای مقابله با عدم قطعیت
پارامترهای مربوط به تخصیص موقعیت مکانی
تسهیالت و مدیریت موجودی با روش بهینهسازی
استوار پارامترهای تاثیرگذار را بهینه نمود.
دریکوند و همکاران] [54یک مدل برنامهنویسی
تصادفی استوار را برای مسئله توزیع موجودی در یک
زنجیره تامین خون پیشنهاد کردند که هدف نخست ،به
حداقل رساندن تعداد کل کمبودها و اتالف ،هدف دوم
ارتباط بین یک مرکز خون و دو تیپ بیمارستان بود.
آنها از روش ترکیبی محدودیت اپسیلون و آرامسازی
الگرانژ برای حل مدل پیشنهادی دوهدفه استفاده
کردند .در انتها ،این مدل با استفاده از دادههای الهام
گرفته از یک مطالعه موردی واقعی در ایران اجراشد تا
کاربرد بالقوه آن را نشان دهد .دودمان و امیری][55
یک مدل دوهدفه با در نظر گرفتن انتقاالت جانبی بین
بیمارستانها برای طراحی شبکه زنجیره تامین خون با
هدف کاهش هزینه تأسیﺲ تسهیالت ثابت و موقت،
هزینههای انتقال فرآورده های خونی و حداقل کردن
حداکﺜر میزان کمبود ارائه دادند و نتایج در مدل فازی
به دلیل وجود آلفا-کات 5انعطاف پذیرتر شد .در جدول
 5خالصه ای از مقاالت حوزه طراحی شبکه زنجیره
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تامین خون گرداوری شده است و جایگاه پژوهش
حاضرنسبت به پژوهشهای مهم انجام شده در
سالهای اخیر مشاهده میشود( .جدول)5
از آنجا که چالش اصلی محصوالت فاسدشدنی در
مدیریت موجودی ناشی از منقﻀی شدن تاریﺦ مصرف
آن است] .[5مدیریت هزینه در زنجیره تامین خون از
اهمیت باالیی برخوردار است .لذا هزینه خون به صورت
کلی وابسته به گام هایی است که برای تحویل واحد
خون می بایست برداشته شود ،هرچه این گام ها بیشتر
و پیچیدهتر باشد ،هزینه این خدمت نیز افزایش
مییابد].[52
هزینه هر واحد گلبول قرمز خون در آمریکا در طی
سالهای  5۱۱5تا  5۱۱۷به میزان  %2۱4افزایش داشته
است که این مساله توجه به مصرف درست خون را
افزایش میدهد .در بسیاری از کشورها بیمارستان ها،
 %9۱از هزینه خسارت ناشی از خونهای منقﻀی شده
را پرداخت میکنند؛ در نتیجه بیشترین استرس و فشار
هزینه برای بیمارستانها است].[5۷
در حالی که در ایران ،خون و فرآورده های خونی به
صورت رایگان میان بیمارستان ها توزیع می شوند و در
نتیجه بیمارستان ها برنامه مناسبی برای مدیریت بهینه
مصرف خون ندارند؛ البته بیمارستان ها هزینه خون
تزریق شده به بیمار را در خدمت ارائه شده محسوب
میکنند .در نتیجه بحﺚ اتالف خون و مدیریت هزینه
ناشی از آن تبدیل به هزینه های پنهان در سازمان
انتقال خون ایران شده است .با توجه به مجموعه
تحقیقات انجام شده در حوزه ی زنجیره تامین خون،
هنوز برنامهریزی جامعی برای توسعه و بهبود مدلهای
زنجیره تامین خون انجام نشده است که بطور همزمان
بتواند هم بحﺚ عدم قطعیت و هم سیاست انتقال
عرضی و امکان ارسال جانبی را در زنجیره تامین خون
چند سطحی و چند دوره ای و چند هدفه خون دنبال
کند پﺲ سعی بر آن است که در تحقیق حاضر به همه
این مسائل مطرح شده یکجا پرداخته شود و در مطالعه
موردی و واقعی ابن مدل توسعه یافته و در بوته
آزمایش قرارگیرد و هزینههای این مدل ارزیابی گردد.
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روش پژوهش
این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و از نظر روششناسی
به صورت توصیفی  -تحلیلی میباشد که به منظور
توسعه مدل شبکه زنجیره تامین خون با درنظرگرفتن
شرایﻂ عدم قطعیت برای کاالیی بسیار حیاتی و با
خصوصیاتی ویژه و در جهت بهبود مدلهای پیشین
صورت میگیرد .در این بخش یک مدل ریاضی
یکپارچه دوهدفه و دارای حالت انتقال جانبی بین
بیمارستانها برای شبکه زنجیره تامین خون با
پارامترهای تصادفی ارائه شده است که تابع هدف آن،
کمینهسازی مجموع هزینههای زنجیره تامین و زمان
دریافت خون و انتقال به بانک های خونی و
بیمارستانها است .دراین تحقیق یک شبکه زنجیره
تامین سه سطحی با قابلیت انتقال جانبی طراحی شده
است .بر این اساس ،مفروضات مسأله پیشنهادی
بصورت زیر لحاظ میشود:
بحﺚ فعال شدن مراکز سیار اهدای خون

بهصورت عملیاتی در هر دوره در نظر گرفته شده است.
تقاضای مناطق متقاضی تقسیم پذیر بوده و

میتواند طی چند قسمت و از چند بیمارستان برآورده
شود .جهت مواجه نشدن با فسادپذیری واحدهای
خونی ،مدیریت موجودی در نظر گرفته شده در این
مسئله به صورت  FIFOمیباشد.
امکان اختالل عملکرد مراکز ثابت و سیار

اهدای خون و بیمارستان ها در نظر گرفته شده است و
همچنین اگر در یکی از این تسهیالت مشکلی به وجود
آمد ،تسهیل به صورتکامل مختل شده و تمام
موجودی آن از بین خواهد رفت.
با توجه به این که در فﻀای دنیای واقعی

مقادیر خون دریافت شده توسﻂ هر منطقه در مراکز
اهدای خون به دلیل عدم مواجهه با فسادپذیری در
اسرع وقت به بانک های خون منتقل میشوند و امکان
نگهداری واحدهای خونی در مراکز اهدای خون وجود
ندارد ،لذا در این مسئله نیز نگهداری موجودی در مراکز
اهدای خون در نظر گرفته نشده است.

با توجه به این که در مورد فعال شدن مراکز

سیار اهدای خون ممکن است تصمیم گیرندگان با
محدودیت بودجه مواجه شوند ،به همین دلیل در این
مسئله امکان انتخاب تعداد مکان قابل فعال شدن برای
این مراکز در هردوره در نظر گرفته شده است.
با توجه به فﻀای دنیای واقعی برای

نگهداری واحدهای خونی در بانک های خون و
بیمارستان ها ظرفیت محدود در نظر گرفته شده است.
با توجه به ارزیابی صورت پذیرفته ،برخی از

عوامل مساله که در فﻀای دنیای واقعی ماهیتی
غیرقطعی دارند بصورت فازی در نظر گرفته شده است.
در این قسمت به تعریف مجموعه ها ،پارامترها و
متغیرهای تصمیم پرداخته میشود.
اندیس ها
 Iاندیﺲ مراکز اهدا کننده خون
 Jاندیﺲ مراکز ثابت اهدای خون
 Kاندیﺲ مراکز سیار اهدای خون
 Lاندیﺲ بانک خون
 Mاندیﺲ بیمارستان
 Nاندیﺲ مناطق متقاضی خون
 Tاندیﺲ دوره زمانی
 Sاندیﺲ سناریو رخداد
پارامترها

هزینه جمع اوری خون از منطقه  iتوسﻂ مرکز ثابت اهدای خون j

هزینه جمع اوری خون از منطقه  iتوسﻂ مرکز سیار اهدای خون k
هزینه حمل و نقل خون از مرکز ثابت  jبه بانک خون l
هزینه حمل و نقل خون از مرکز سیار  kبه بانک خون l
هزینه نگهداری واحد های خونی در بانک خون l
مدت زمان حمل و نقل خون از مرکز ثابت  jبه بانک خون l
مدت زمان حمل و نقل خون از مرکز سیار  kبه بانک خون l

هزینه حمل و نقل واحد های خونی از بانک خون  lبه بیمارستان m
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مقدار موجودی واحد های خونی در بیمارستان  mدر دوره  tتحت س

هزینه نگهداری واحد خونی در بیمارستان m

اگر واحد خونی اهدا شده از مرکز ثابت انتقال خون  jبه بانک خو
هزینه عدم خونرسانی به مراکز متقاضی منطقه n
این صورت ۱
هزینه فعال شدن مرکز سیار اهدای خون k
اگر واحد خونی اهدا شده از مرکز سیار انتقال خون  kبه بانک خو
تقاضای منطقه متقاضی nدر دوره  tتحت سناریو s
این صورت ۱
اگر منطقه اهدا کننده خون iتحت پوشش مرکز ثابت  jقرار بگیرد مقدار  5در غیر این صورت ۱
ریاضی مقدار  5در غیر این صورت ۱
مدلقرار بگیرد
اگر منطقه اهدا کننده خون iتحت پوشش مرکز سیار k
اگر منطقه متقاضی  nتحت پوشش بیمارستان  mقرار بگیرد مقدار  5در غیر این صورت ۱
()5
اگر مرکزثابت اهدای خون  Jدر دوره  tتحت سناریو  sدچار اختالل شود  5در غیر این صورت ۱
اگر مرکز سیار اهدای خون  kدر دوره  tتحت سناریو  sدچار اختالل شود  5در غیر این صورت ۱
اگر بیمارستان  mدر دوره  tتحت سناریو  sدچار اختالل شود  5در غیر این صورت ۱
ظرفیت مرکز ثابت اهدای خون j
ظرفیت مرکز سیار اهدای خون k
ظرفیت نگهداری خون در بانک خون l
ظرفیت نگهداری واحد خونی در بیمارستان m
X

درصد واحد های خونی سالم پﺲ از تصویه خون
احتمال رخ داد سناریو s

O
M

تعداد مراکز سیار اهدای خون
عدد بزرگ

()5

متغیرهای تصمیم
اگر مرکز سیار اهدای خون  kدر دوره  tفعال باشد  5در غیر این صورت ۱
مقدار واحد خونی اهدا شده از منطقه  iبه مرکز ثابت انتقال خون  jدر دوره  tتحت سناریو s
()3
مقدار واحد خونی اهدا شده از منطقه  iبه مرکز سیار انتقال خون  kدر دوره  tتحت سناریو s
مقدار واحد خونی حمل شده از مرکز ثابت  jبه بانک خون  lدر دوره  tدر سناریو s
مقدار واحد خونی حمل شده از مرکز سیار  kبه بانک خون  lدر دوره  tدر سناریو s
مقدار واحد خونی حمل شده از بانک خون  lبه بیمارستان  mدر دوره  tدر سناریو s
محدودیتهای مدل
مراکز)4متقاضی  nدر دوره  tدر سناریو s
مقدار واحد خونی حمل شده از بیمارستان  mبه (
مقدار کسری خون به مناطق متقاضی  nدر دوره  tتحت سناریو s
مقدار موجودی واحد های خونی در بانک خون  lدر دوره  tتحت سناریو s
()5
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()2

()5۱

()۷

رابطه ( )5تابع هدف اول مسئله را نشان میدهد که
کمینه سازی حداکﺜر تاسف یا حالت واقع بینانه(بخش
اول) امید ریاضی کلیه سناریو ها و حالت دوم بدبینانه
(بخش دوم) میباشد .رابطه ( )5بخش دوم این تابع
هدف را نشان میدهد که شامل هزینه انتقال خون از
به مراکز ثابت و سیار اهدای خون و هزینههای حمل و
نقل از مراکز ثابت و سیار خون به بانک خون و
هزینههای انتقال از بانک خون به بیمارستان ها و از
بیمارستانها به مناطق متقاضی میباشد و هزینههای
نگهداری موجودی در بانک خون و بیمارستان ها و
هزینه کسری موجودی در مناطق متقاضی است .رابطه
( )3تابع هدف دوم مسئله را نشان میدهد که کمینه
سازی زمان دریافت خون و انتقال به بانک های خونی
میباشد.
محدودیت ( )4تﻀمین می کند تا مقدار واحد خونی
دریافت شده از منطقه  iتوسﻂ مرکز ثابت اهدایی j
پشتیبانی شود .محدودیت ( )5تﻀمین می کند که مقدار
خون دریافتی توسﻂ مراکز سیار توسﻂ مراکز سیار
حمایت شده و ان مرکز سیار بازگشایی شده باشد.
محدودیت ( )2تﻀمین می کند مقدار خون دریافت شده
از هر منطقه  iتوسﻂ مراکز ثابت کمتر از ظرفیت آن
مراکز باشد.
محدودیت ( )۷تﻀمین می کند مقدار خون دریافت شده
از هر منطقه  iتوسﻂ مراکز سیار کمتر از ظرفیت آن
مراکز باشد .محدودیت ( )8تﻀمین می کند مقدار خون
جمعآوری شده از تمام نواحی  iتوسﻂ مراکز ثابت اهدا
در هر دوره از مراکز ثابت به بانک های خونی ارسال
میشود .محدودیت ( )9تﻀمین می کند مقدار خون
جمع آوری شده از تمام نواحی  iتوسﻂ مراکز سیار اهدا
در هر دوره از مراکز سیار به بانک های خونی ارسال
میشود.
محدودیت ( )5۱تﻀمین میکند که خونهای
جمعآوری شده از سوی مراکز ثابت و سیاری که به
بانک خون میرسد از ظرفیت آن کمتر باشد .محدودیت
( )55تﻀمین می کند موجودی در هر دوره مساوی

()8
()9
()5۱

()55

()55
()53

()54

()55
()52

()5۷

()58
()59
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موجودی دوره قبل و مقدار خون دریافت شده از مراکز
ثابت و سیار و مقدار خون ارسال شده به بیمارستانها
میباشد .محدودیت ( )55تﻀمین می کند مقدار خون
موجود در بانک خون از ظرفیت بانک خون کمتر باشد.
محدودیت ( )53تﻀمین می کند مقدار خون حمل شده
به هر بیمارستان در صورت دچار اختالل نشدن بایستی
کمتر از ظرفیت بیمارستان باشد .محدودیت ( )54بیان
می کند موجودی بیمارستان ها در هر دوره حاصل جمع
موجودی دوره قبل و مقدار خون سالم مانده کسر مقدار
خون ارسال شده به مناطق بحران است.
محدودیت ( )55بیان می کند که نگهداری موجودی در
بیمارستان بایستی کمتر از ظرفیت بیمارستان باشد.
محدودیت ( )52بیان می کند شرط دریافت خون توسﻂ
مناطق متقاضی از هر بیمارستان این است که مناطق
تحت حمایت بیمارستان باشند .محدودیت ( )5۷میزان
کسری خون در مراکز بحران را بیان می کند.
محدودیت ( )58بیان می کند تعداد مراکز سیار بیشتر از
حد مجاز نباشد .محدودیت ( )59و ( )5۱بیان میکند
که خون از مراکز ثابت و سیار خون به بانک خون
انتقال یابد مسیر تشکیل شود.
با توجه به سواالت و مفروضات مدلسازی ،یک مدل
ریاضی برنامه ریزی غیرخطی ترکیبی عدد -صحیﺢ
) (MINLPدر جهت لجستیک خونی معرفی و
توسعه داده شد .برای آزمودن صحت و اعتبار مدل
پیشنهادی ،مدل ریاضی ارائه شده در ابعاد کوچکتر
توسﻂ نرم افزار گمز که یک نرمافزار تحقیق در عملیات
است حل شد .سپﺲ به بررسی عدم قطعیت فازی مدل
پرداخته و با توجه به غیرخطی بودن مدل ریاضی با
استفاده از روش محدودیت اپسیلون ،مدل خطی سازی
شد.
هدف از این کار این است که با رویکرد بهینهسازی با
استفاده از روش محدودیت اپسیلون  ،مدل ریاضی
زنجیره تامین را از لحاظ پارامتر های مهم مسأله
همچون میزان عرضه خون ،میزان تقاضا ،ظرفیت هر
یک از مراکز و هزینههای مرتبﻂ در زنجیره تامین خون
و امکان ارسال جانبی فرآورده های خونی بررسی کرده
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و با ایجاد بهینهسازی مدل ریاضی به ارزیابی حساسیت
اثر گذار در زمان انتقال فرآورده های خونی بپردازیم.
جهت انجام مطالعه موردی با مشورت خبرگان زنجیره
تامین خون در استان مازندران که ضمن داشتن
تحصیالت آکادمیک حداقل فوق لیسانﺲ ،دارای
حداقل پانزده سال تجربه نیز می باشند ،تعداد مراکز
اهدا کننده خون در  5۱نقطه در  5منقطه استان
مازندران و سپﺲ  4مرکزکلیدی در شرق ،غرب و مرکز
استان با نام های چالوس ،آمل ،بابل و ساری به
ضرورت انتخاب شدند .بر اساس مراکز اهدای خون
معرفی شده در سطﺢ شهر  5مرکز سیار اختصاص داده
شد که با استفاده از اتوبوس های سیار به عمل دریافت
خون از اهدا کنندگان کمک می کند.
در تحلیل صورت پذیرفته  3بانک خون در سطﺢ شهر
شناسایی شدند که وظیفه نگهداری و انتقال خون را
پﺲ از ارزیابی سالمت خون بر عهده دارند و تعداد
بیمارستان هایی که خون های سالم را به مناطق و
درمانگاه ها توزیع می کند نیز  3بیمارستان در نظر
گرفته شد .درمانگاه ها و کلینیک های خصوصی
متقاضی خون و فراورده های آن را  5۱مرکز در سطﺢ
استان مازندران در نظر گرفته و بر اساس این  5۱مرکز
سطﺢ مدیریت زنجیره تامین در سه دوره زمانی و در
دو سناریوی وضعیت عادی و وضعیت غیر عادی مدل
سازی و حل شد.
روش محدودیت اپسیلون
مدل محدودیت اپسیلون تقویت شده را میتوان مطابق
رابطه ( )55نمایش داد:
()55

St :
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طبق رابطه فوق راه حل های بهینه پارتو بدست می
آیند.که در آن  riدامنه تابع هدف  iام  ϑ ،یک عدد
کوچک بین  .۱۱5تا  .۱۱۱۱۱5و  Siیک متغیر اضافی
(بدترین مقدار) و
غیر منفی هستند .ابتدا مقدار
(بهترین مقدار) برای هر تابع هدف بدست
آورده می شوند،سپﺲ مقدار دامنه تابع هدف iام طبق
رابطه ( )55محاسبه میشود:
()55
بعد از آن
+1

به بازه های برابر

تقسیم میشود.سپﺲ

نقطه بدست آورده می شوند که طبق رابطه زیر

مقدار اپسیلون ها بر اساس این نقاط )(Grid point
بدست آورده میشود .در این روش به ازای تمام
اپسیلون های بدست آمده مدل باید حل شود که طبق
رابطه ( ƞ )53شماره نقاط ) (Grid pointبدست
آمده است.
()53

یافتهها
در این بخش با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در
مدل ریاضی که حاصل کمینه سازی هزینه و
کمینهسازی زمانبندی توزیع در زنجیره تامین خون
میباشد ،لذا در بخش اول ورودی های مدل ریاضی با
استفاده از جمع اوری اطالعات در مناطق  5۱گانه
جمعآوری شد .حال پﺲ از کدنویسی در گمز ابتدا نتایج
بدست آمده به صورت جدول  5ارائه میشود ،درنهایت
مقادیر زیر برای هریک از متغیرها بدست آمده است:
(جدول )5
سپﺲ با استفاده از رابطه ( )54زیر مقدار اپسیلون ها را
بدست آوردیم که در جدول  3نمایش داده شده است.
(جدول )3
()54
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در نهایت مدل اپسیلون تقویت شده را با استفاده از
نرمافزار گمز برای هر یک از اپسیلون ها بدست آمده
حل کردیم .مجموعه جواب های بهینه پارتو بدست
آمده مطابق جدول  4است( :جدول)4
شکل  5نشان میدهد روش محدودیت اپسیلون تقویت
شده جواب های بهینه کارآمد پارتو را ارائه میکند.
(شکل )5
در این روش یکی از توابع هدف به عنوان تابع هدف
اصلی در نظر گرفته میشود تا بهینه سازی شود در
حالی که تابع هدف دیگر به عنوان محدودیت در مدل
قرار می گیرد .پﺲ از کد نویسی در گمز در نهایت مدل
اپسیلون تقویت شده را با استفاده از نرم افزار گمز برای
هر یک از اپسیلون ها بدست آمده حل کردیم .از این
رو با استفاده از روش محدودیت اپسیلون به ارزیابی
مدل ریاضی پرداخته خواهد شد.
تحلیل حساسیت مدل ریاضی
همانگونه که می دانیم بخش جدای ناپذیر هر مدل
ریاضی بررسی حساسیت پارامتر های ورودی به مساله
است از این رو در این بخش قصد داریم تا با بررسی
پارامترهای اثر گذار بر نتایج مدل ریاضی ،حساسیت هر
یک به تغییرات را مشخص و بررسی نمائیم.
الف) تحلیل حساسیت مربوط به زمان ارسال
فرآورده های خونی از مرکز ثابت به
بیمارستان
همانطور که در مدل ریاضی نیز اشاره شد یکی از آیتم
های اثر گذار بر بهبود سیستم طراحی شده ،مدت زمان
حمل و نقل میان مرکز ثابت و سیار یا بیمارستان بوده
است که با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده ،شکل 3
نشان میدهد( .شکل)3
کاهش زمان حمل و نقل از میزان  5درصد تا 55
درصد ،کل بهبود تابع هدف بین  5الی  5درصد می
باشد که این بهبود از کاهش  55درصدی شکل ثابتی
به خود گرفته است و این بدان مفهوم است که کاهش
زمان حمل و نقل به بیش از  55درصد وضعیت موجود
اثر چندانی در میزان تابع هدف ندارد از طرفی دیگر در
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صورت افزایش زمان حمل و نقل تا  55درصد%4 ،
زمان کل سیکل تابع هدف افزایش می یابد.
ب) تحلیل حساسیت مربوط به مدت زمان
جابجای و انتقال از بیمارستان به مرکز
متقاضی
همانگونه که در مدل شبیهسازی و ریاضی مشاهده
شد ،برترین سناریو بهبود ،بهبود در حمل و نقل مربوط
به بیمارستان به مرکز متقاشی است که این موضوع
مورد تحلیل حساسیت پارامتری قرار گرفت:
شکل  4نشان میدهد مهمترین موضوع در تحلیل
حساسیت انجام شده ،حساسیت مربوط به این پارامتر
است که کاهش  5درصدی در زمان این حمل و نقل
تا  55درصد کاهش زمان سیکل تامین تا توزیع
فرآوردههای خونی داشته که این میزان حساسیت دقت
نظر باالیی در این بخش اشاره دارد .همانطور که
مشاهده میگردد کاهش  55درصدی این زمان کاهش
 %52کل سیکل انتقال بوده که این بهبود بسیار بسیار
تاثیر گذار در روند اجرای سناریو های بهبود است و
عمالً صحهگذاری بر نتایج حاصل از مدل ریاضی
توسﻂ تحلیل حساسیت نیز انجام شد( .شکل )4
بحث و نتیجهگیری
به منظور بهبود و توسعه شبکه زنجیره تامین خون ،از
مدل ریاضی MINLPدر جهت لجستیک خونی
استفاده شد .در این مدل هزینههای لجستیک خون و
زمان دریافت تا انتقال فرآورده های خونی با توجه به
پارامترهای کلیدی مساله تعیین گردید .همچنین ،امکان
ارسال جانبی فراورده های خونی در دوره های زمانی
نیز مورد بررسی قرار گرفت .یکی از وجه تمایزات این
مدل توسعه یافته نسبت به مدل های مشابه استفاده
همزمان بحﺚ عدم قطعیت و سیاست انتقال عرضی و
امکان ارسال جانبی میباشد که کارایی مدل را در
مقایسه با مدلهای مشابه افزایش داده است.
نتایج عددی این تحقیق نشان می دهد استفاده از این
مدل به کاهش هزینه کل و نتیجتا کاهش زمان
دریافت خون و انتقال به بانک های خونی و
/ 78

مدیریت بهداشت و درمان 1044؛ )1( 11

بیمارستانها منجر میشود که با نتایج حسینی مطلق و
چراغی] [55و حسینی مطلق و همکاران] [53و
دریوکند] [54کامال مطابقت دارد.
علت عمده کاهش سیکل زمان انتقال خون در این
مدل توسعه یافته این است که در تحلیل صورت
پذیرفته در مطالعه موردی  3بانک خون سیار شناسایی
شدند که وظیفه نگهداری و انتقال خون را پﺲ از
ارزیابی سالمت خون به بیمارستان ها را بر عهده
داشتند .همان طور که نتایج تحلیل حساسیت نشان
داد ،بخش بیشتر بهبود حاصل شده در مدل بدلیل
بهبود در زمان مرکز ثابت میباشد ومرکز سیار اثر
چندانی بر بهبود مدل نداشته است.
مهمترین موضوع حساسیت مربوط به مدت زمان
جابجایی و انتقال از بیمارستان به مرکز متقاضی است
که با کاهش  5درصدی در زمان این حمل و نقل تا
 55درصد زمان سیکل تامین تا توزیع فرآورده های
خونی کاهش داشته است که این میزان حساسیت دقت
باالی مدل را نشان میدهد که با نتایج تحقیقات
عاروان و توکلی مقدم] [59همخوانی دارد .همانطور که
مشاهده می گردد کاهش  55درصدی این زمان
حدود % 52از کل چرخه دریافت تا انتقال خون را
کاهش میدهدکه عمالً بر نتایج حاصل از مدل ریاضی
توسﻂ تحلیل حساسیت نیز صحه گذاری شده است.
تحلیل های انجام شده در این مقاله حاکی از نیاز
زنجیره تامین خون کشورجهت پاسخگویی بیشتر وبهتر
به امکان ارسال جانبی فرآوردههای خونی در بیمارستان
هاست ،به نحوی که در صورت نبود این امکان ،تامین
تقاضای کل کشور دچار اختالل می گردد این در حالی
است که با ایجاد این امکان هزینه زنجیره مطابق با
تحقیقات دهقانی و عباسی] [55به طور قابل توجهی
کاهش مییابد  ،لذا توجه به این امر به مدیران حوزه
بهداشت و سالمت کشور توصیه میشود].[58
نتایج تحلیل حساسیت بر روی پارامتر زمان انتقال
خونی اهمیت مصرف و استفاده بهینه آن را روشن
میسازد ،به نحوی که با توجه به محدود بودن میزان
فرآوردههای خونی پردازش شده ی در دسترس در
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بیمارستانها ،با فراهم ساختن امکان ارسال جانبی
فرآوردههای خونی در زنجیره تامین خون میتوان
پاسخگویی به تقاضا و مصرف فرآوردههای خونی
بیماران را تاحد زیادی در مراکز درمانی بهبود بخشید.
میزان مصرف فرآورده های خونی در بیمارستانها
تابعی از تعداد حوادث و سوانﺢ روزانه است و ماهیتی
غیرقطعی دارد و این امر موجب میشود در اغلب موارد،
پیش بینی میزان دقیق تقاضای روزانهی بیمارستانها با
میزان تقاضای عملی آنها مطابقت نداشته باشد].[58
نتایج این تحقیق نشان داد که در چنین شرایطی
بیمارستانها ترجیﺢ میدهند تا مقدار بیشتری از
فرآورده های خونی سفارش دهند تا ذخیره ی اطمینانی
جهت مقابله با کمبودهای احتمالی در اختیار داشته
باشند؛ اما سفارش بیش ازحد نیاز فرآوردههای خونی
توسﻂ بیمارستانها ،به علت وجود برخی عوامل و
محدودیتها در زنجیرهی تأمین خون مقدور نیست.
نتایج فار و همکاران] [59نیز نشان میدهد که تقریبا
 ۷۷/9درصد از واحدهای خون هدر رفته به دلیل
انقﻀای زمان هدر می رود.
با توجه به محدودیت و ضرورت های بوجود آمده مدل
توسعه یافته فوق در سطﺢ استان مازندران و در ابعاد
کوچک بررسی شد که پیشنهاد میگردد این مدل جهت
ارزیابی بهتر در سطﺢ کل کشور با الگوریتم های
فراابتکاری چندهدفه حل و تحلیل گردد .همچنین
شرایﻂ کنونی کشور در خصوص بیماری کووید ،59
شرایﻂ قرنطینه و عدم تمایل مردم به خون دهی مزید
بر علت شد .با توجه به تاثیرگذاری نوع صنعت در بهبود
مدل زنجیره تامین ] [3۱پیشنهاد میشود این پژوهش
برای دیگر سیستمهای خدمات مراقبتهای بهداشتی نیز
انجام شود و اقدامات جهت بهبود مورد بحﺚ قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری معاونان سازمان انتقال خون
مازندران که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند،
تقدیر وتشکر به عمل می آید .همچنین قابل ذکر است
این پژوهش برگرفته از تز دکتری رشته مهندسی
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صنایع با شماره مجوز تصویب  52555۷5۷۷مورخ
 5399/۱3/52در شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نور میباشد.
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شکل  - 1شبکه ارزیابی زنجیره تامین خون مورد مطالعه

شکل  –1جبهه پارتوی جوابهای بهینه
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شکل -3تحلیل حساسیت مربوط به زمان ارسال فرآورده های خونی از مرکز ثابت به بیمارستان

شکل  -0تحلیل حساسیت مربوط به مدت زمان جابجای و انتقال از بیمارستان به مرکز متقاضی
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Development of Multi - Objective, Multi- Period and Multi - Level Blood
Supply Chain Planning Model
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Introduction: Lack of proper planning in blood supply may lead to irreparable damage
of humans. The purpose of this study is to determine the optimal plan for donating,
storing and sending blood to hospitals in each period to minimize the cost of set up and
design a blood supply chain and its delivery time.
Methods: This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical
methodology. The model was solved with the uncertainty approach using the Epsilon
constraint method in GAMZ software. To evaluate the accuracy of the model, a case
study was conducted in 5 regions of Mazandaran province and by performing sensitivity
analysis on key parameters, its effect on total cost and time of blood transfusion cycle
was investigated.
Results: The results of this study indicate the high accuracy of the model with the
possibility of lateral delivery between hospitals. With a 5% reduction in transport time
to 15%, a reduction in blood cycle time and a 25% reduction in this time has 26%
reduction in the total blood transfusion process.
Conclusion: Lateral blood delivery between hospitals was used as a solution to increase
the model's ability to respond hospital's demand and also reduce shortages costs and
lack of blood in the blood supply chain. Also, the important parameters of the problem
such as blood supply, demand, capacity of each center and related costs in the blood
supply chain and the possibility of lateral delivery of blood products were analyzed to
validate the model.
Keywords: Blood supply chain network, Uncertainty, lateral delivery, Hospital.
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