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 لجستیک در شرایط بحران

 ...راهکارهاها و معرفی، چالش 

 سیدمحمدجواد میرزاپور آل هاشم

 (Crisis)بحران تعریف 

بصورت يا و انيـناگه ورـبط رـبش بوسيله يا و طبيعي بطور كه را اي حادثه هر 
 كه نمايد تحميل انساني جامعه به را مشقتي و سختي و آيد وجود به فزاينده

 برطرف جهت و ببرد بين از يا و بيندازد مخاطره به را انسان ها مال يا جان
  . باشد فوق العاده و اضطراري عمليات و اقدامات به نياز آن كردن

هجوم  

 تدريجي 

هجوم غير  

 منتظره

 
 انسان ساز

 

 
 طبيعي

 

، طوفان،  زلزله 
 سيل

قحطي،  
 خشکسالي

 

حمالت  
 تروريستي

 

 بحرانهاي
سياسي،   

 پناهندگي
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 اهمیت موضوع

mirzapour@aut.ac.ir 3 

 :آسيا و اقيانوسيهسهم منطقه 
 سانحه طبيعي بزرگ در دنيا و  10از سانحه  5

 ميليارد دالر خسارت ناشي از بالياي طبيعي 80از حدود  كل خسارت% 70
 

 جمهوري اسالمي ايران

جهان خيز حادثه اول كشور 10 جزء 

 جهان سطح در شده شناخته حادثه نوع ۴0 بين از حادثه نوع ٣1 وقوع احتمال   

در كشور جمعيت % 8٣ حدود ؛خشکسالي و سيل زلزله، :باليا بارترين خسارت 

   .زياد خيلي و زياد لرزه زمين نسبي خطر با مناطق

حادثه مرگبارترين 2001 سال در و دنياست در حوادث ترين شايع از يکي زلزله 

 .است شده گزارش جهان

 

 روند فزاینده بحران ها
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 2003تا  1974بحران طبيعي بين سالهاي  6637

 دندنفر متاثر شميليارد 1/5بيش از           . دندميليون نفر بي خانمان ش 182بيش از. 

 دندميليون نفر کشته ش 2بيش از           . ترليون دالر  1/38با خرابي گزارش شده 

 بحران هاافزايشي روند 
 1995-1999نسبت به  2000-200۴هاي سال تعداد بحران ساليانه متوسط    :
 بيشتر% 55

 1999نسبت به  2000-200۴هاي سال  تعداد افراد متاثر شده ساليانهمتوسط-
 بيشتر% ٣٣: 1995
 25۴) 1990نسبت به  200۴افراد متاثر شده از بحران ها در سال % ٣00رشد  

 (نفرميليون 
  ميليارد دالر خسارت اقتصادي 200هزار نفر كشته و   180، 2005فقط تنها در سال 
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 متداولواژه های 

 Disaster حادثه غيرمترقبه    

 Emergency اضطرار 

 Natural Hazard طبيعي خطر   

 Technological Disasters سوانح تکنولوژيکي 
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 مثال هایی از بحران

غير طبيعي: 
 
جنگ 
حوادث تروريستي 
آتش سوزي 
شيميايي 
ميكروبي 
هسته اي 
تصادفات جاده اي 
حوادث صنعتي 
سقوط هواپيما 
حوادث قطار،کشتي،هواپيما 
آوار ساختماني 
(آوارگان)مهاجرتهاي دسته جمعي 
تجمعات Mass Gathering  
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طبيعي: 
 
زلزله 
سيل 
طوفان  
صاعقه 
بهمن 
گرد باد 
آتش سوزي 
آتشفشان 
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 سطوح بحران

 اول سطح(Local)  

سطح دوم(Regional)  

 سوم سطح(State Wide, International)  
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 مدیریت بحران
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 بازسازي پاسخ آمادگي پيشگيري

 اهدهـمش هـوسيلـب هـك تـاس رديـاربـك يـعلم رانـبح تـديريم
  ابزاري يافتن جوي و تـجس در آنها تحليل و تجزيه و ها بحران سيستماتيك

  در يا و ودهـنم پيشگيري ها بحران بروز از بتوان آنها بوسيله كه تـاس
 نيارس دادـام الزم، آمادگي آن، آثار كاهش خصوص در ها آن بروز صورت
 .نمود دامـاق اوضاع بودـبه و سريع
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 مدیریت بحران

 ش اثراتهپيشگيري و كا 
 ش احتمال وقوع يا اثرات ناشي از بالياهکا

 آمادگي 
 شهمانور و پژو ،ريزي، آموزش هبرنام

ه  مقابل 
 پس از وقوع بحران هخدمات اضطراري بالفاصل هاراي

بازسازي 
 حالت پيش از بحران لزوماً هحالت عادي و ن هب هبازگرداندن جامع

mirzapour@aut.ac.ir 9 

 بازسازي پاسخ آمادگي پيشگيري
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Pre disaster Planning 
 برنامه ريزي قبل از بحران

Post disaster Recovery 
 بازيابي بعد از بحران
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 لجستیک امداد بالیا
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 و تامين وظيفه باليا، مديريت اجرايي گسترده و عظيم بخش عنوان به لجستيك

 كشته سالم، افراد مصدومين،) جابجايي ،(... و سرپناه دارو، آب، غذايي، مواد) توزيع

 كاهش موقت، درمان و نجات و امداد ،هدف منطقه از سالم افراد تخليه ،(شدگان

 معابر راهها،) بازسازي دوران هاي فعاليت و بازماندگان موقت اسکان ،بحران اثرات

 .دارد برعهده را (... و

 در صحيح افراد به صحيح اقالم تحويل :امداد لجستيك

   صحيح ميزان به و صحيح زمان در صحيح مکان 

  مراقبتهاي

  پزشکي

 جستجوو

  نجات 

تأمين نيازهاي 
  نيازمندان

  لجستيك
 

  لجستيك
 

  لجستيك
 

  لجستيك
 

 معضالت

 تولي گري 
 
 عدم توجه كافي به فاز پيشگيري و آمادگي 

 
 پروتکل اجرائي واحد 

 

  (مثال؟)عدم توجه كافي به كاربري هاي دوگانه 
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 امور از يکي مسئوليت بحراني و دياع شرايط در هك سازماني :مسئول سازمان
                               . دارد دههع بر را رهش بحران مديريت هگان 2۴

 در بتواند هباشدك امکاناتي و توان تخصص، داراي هك سازماني :مکاره سازمان
 ياري را مسئول سازمان بحران، مديريت هوظيف انجام در بحراني شرايط

 نمايد

 تخصصي رغي و جانبي خدمات بحراني شرايط در هك سازماني :پشتيبان سازمان
                         نمايد هاراي مکاره ايه سازمان و مسئول سازمان هب

 شرايطي در هك مسئول سازمان همشاب تخصص با سازماني :جانشين سازمان
 وارد باشد، هنداشت را بحران مديريت توانايي مسئول سازمان دليل ره هب هك

                                                         گردد مي عمل

14 

 گانه و كمیته های برنامه ریزی این امور24سازمان های مسؤول امور 

 سازمان مسؤول امور كميته بخش

ت
جا

امداد و ن
 

 جمعيت هالل احمر استان تهران امداد و نجات امداد و نجات

 بهداشت و درمان بهداشت و درمان
دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و 

 درماني تهران، ايران و شهيد بهشتي

 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران دفع مواد زايد و آوار دفع مواد زايد و آوار

 شهرداري تهران( س)سازمان بهشت زهرا  تدفين تدفين

آتش نشاني و 
 خدمات ايمني

آتش نشاني و خدمات ايمني 
 (آتش سوزي)

 سازمان آتش نشاني و خدماتي ايمني شهر تهران

آتش نشاني و خدمات ايمني 
 (مواد پرتوزا)

 سازمان انرژي اتمي ايران

تأمين سالمت 
 mirzapour@aut.ac.ir سازمان بهزيستي استان تهران اجتماعي –تأمين سالمت رواني  اجتماعي -رواني



10/4/2016 

8 

15 

 گانه و كمیته های برنامه ریزی این امور24سازمان های مسؤول امور 

 سازمان مسؤول امور كميته بخش

ن
سکا

ا
 

 شركت آب و فاضالب استان تهران (توزيع)آب  آب

 شركت فاضالب تهران فاضالب فاضالب

 شركت برق منطقه اي تهران برق برق

فرآورده هاي نفتي و 
 سوخت  رساني

فرآورده هاي نفتي و 
 سوخت رساني

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
 ايران

ارتباطات سيار و 
 ماهواره اي

 شركت مخابرات ايران ارتباطات سيار و ماهواره اي

 شركت مخابرات استان تهران ارتباطات ثابت ارتباطات ثابت

 معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران حمل و نقل وترافيك حمل و نقل و ترافيك

 معاونت فني و عمراني شهرداري تهران اسکان اسکان

 mirzapour@aut.ac.ir شركت گاز تهران بزرگ گاز گاز
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 گانه و كمیته های برنامه ریزی این امور24سازمان های مسؤول امور 

 سازمان مسؤول امور كميته بخش

ي
شتيبان

پ
 

بودجه، بيمه و امور 
 مالي

 ستاد مديريت بحران شهر تهران بودجه، بيمه و امور مالي

 معاونت سياسي و امنيتي استانداري تهران امنيت و انتظامات امنيت و انتظامات

 اداره كل امور اجتماعي وزارت كشور مشاركت مردم مشاركت مردم

 روابط عمومي ستاد مديريت بحران شهر تهران اطالع رساني و هشدار اطالع رساني و هشدار

 ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري تهران هماهنگي استان هاي معين استان هاي معين

 ارزيابي خسارت ارزيابي خسارت
واحد ارزيابي خسارت ستاد مديريت بحران شهر 

 تهران، اداره كل حقوقي شهرداري تهران

 امور حقوقي
 امور حقوقي

 اداره كل دادگستري استان تهران
 mirzapour@aut.ac.ir امور قضايي
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 آمادگی 

آمادگي نيروي انساني      

آمادگي امکانات و تجهيزات 

آمادگي اقالم امدادي 

آمادگي ارتباطات امدادي 

آمادگي ترابري امدادي 

آمادگي اورژانس امدادي 

آمادگي حمايت هاي رواني 

mirzapour@aut.ac.ir 18 

 امداد 
 
است که در آن زمان اضطراري پس از يک سانحه ناگهاني   

به   غذا، دارو و غيره فراهم آوردن سرپناه، آب، اهداف کمک رساني سريع و
 .استمردم ناتوان مطرح 

  جمع آوري کمک هاي بشردوستانه، از قبيل تامين دارو و مراقبت هاي الزم
 .مردمبراي نجات و حفظ جان 

 ،آب و غذا توانمند کردن خانوارها براي برخورداري از امکانات سرپناه، لباس 

 هاي امدادي و خدمات معموال جسماني بوده و در دوران اضطراري پس  کمک
 .گيرنداز سانحه ناگهاني انجام مي 
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 مقابله 
ترياژ (Triage) 

تغيير وظايف کارکنان 

ترخيص بيماران الکتيو 

تغيير وظايف کارکنان ستادي 

تسهيالت انتقال بيماران 

 داخل و اطراف بيمارستاندرماني، تغيير کاربري فضاهاي غير 

کنترل ورود و خروج توسط انتظامات 
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 زنجیره تامین تجاری و زنجیره امداد بشردوستانه
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  تأمين كننده

 

  سازمان تجاري

 

  توزيع كننده

 

  مشتريان

 

  اهدا كنندگان

 

  تأمين كننده

 

سازمان غيردولتي،  
 سازمان غيرتجاري  

 

  توزيع كننده

 

  ذينفعان

 

  زنجيره تأمين تجاري

 

  زنجيره امداد

 

  جريان مالي

  جريان فيزيكي

  جريان اطالعاتي

 

 زنجیره تامین تجاری و زنجیره امداد بشردوستانه
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 مکانيابي تسهيالت 

 مديريت موجودي

 جريان در شبکه

 زمانبندي مسيريابي

 تخليه افراد

 اسکان اضطراري

 مسائل مطرح در لجستیک امداد بالیا
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 مرور ادبیات

كيفي هاي مدل ارائه و كيفي مباحث بررسي :مديريتي تحقيقات مجموعه 

   .باليا مديريت فرآيندهاي اثربخشي و كارايي بردن باال جهت

بهينه جهت كمي هاي مدل ارايه كمي؛ ديدگاه :تکنيکي تحقيقات مجموعه 

 كه اي زنجيره غالبا .امداد زنجيره در ممکن بهبود حداكثر ايجاد يا و سازي

   .گيرد مي قرار بررسي مورد باشد مي درگير باليا مديريت در

تحقيقات 
 مديريتي

تحقيقات 
 تكنيكي

تحقيقات 
مديريت 

 باليا
23 mirzapour@aut.ac.ir 

 دسته بندی عمومی فرضیات

Demand 

Deterministic 

Uncertain 

Planning 
Horizon 

Static 

Dynamic 

Vehicle Capacity 

Capacitated 

Uncapacitated 

Number of 
Vehicles 

Single Vehicle 

Multi Vehicle 

Number of 
Facility 

Single Facility 

Multi Facility 

Facility 
Capacity 

Capacitated 

Uncapacitated 

Objective 
Function 

Single 
Objective 

Multi-
Objective 

24 mirzapour@aut.ac.ir 
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لجستيک  
 امداد

مدلسازي 
 عدم قطعيت

Resource of uncert. 

Modeling approach 

فازهاي 
 درگير  

Preparedness 

Response 
All Phases 

 نوع مقاله
Research 
Case Study 

 Single تعداد هدف
Multi 

 Cost نوع هدف
Humanitarian 

 تصميمنوع 
Strategic 
Tactical 
Operational 

 Exact روش حل
Heuristic 

 باليانوع 
Earthquake 
Flood 
Totally 

 طبقه بندی مرور ادبیات

25 mirzapour@aut.ac.ir 
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 (Passive Defense)پدافند غیر عامل 

از قبل را بازدارنگي نقش که است اقداماتي مجموعه لغيرعام پدافند 

 خسارات جنگ، بروز صورت در و (پيشگيري) نمايد مي ايفا جنگ بروز

 .رساند مي خود ميزان حداقل به را احتمالي

آسيب پذيري کاهش موجب که مسلحانه اي غير اقدام هر ديگر بيان به  

  شريان هاي و اسناد تجهيزات، تاسيسات، ساختمان  ها، نيروي انساني،

  غيرعامل پدافند گردد، دشمن مخرب و خصمانه عمليات مقابل در کشور

 .مي شود گفته

 

 

Review Table_final.docx
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 اصول كلی پدافند غیر عامل 

 یک كارخانه هواپیماسازی قبل از استتار

28 mirzapour@aut.ac.ir 
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 همان كارخانه هواپیماسازی پس از استتار

29 mirzapour@aut.ac.ir 

 همان كارخانه هواپیماسازی پس از استتار

30 mirzapour@aut.ac.ir 
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 همان كارخانه هواپیماسازی پس از استتار

31 mirzapour@aut.ac.ir 
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؟چیست   ICS 
 

و همراهنيي    (Controlling)کنتررل ، (Commanding)فرماندهي  يك سامانه مديريتي براي
(Coordinating) براي مديريت بحران. 

 
 شاملپنج محور عملکردي بنا شده است که حول : 
فرماندهی، 
 عملکردهاپشتیبانی، 
 امور مالی، 
  ریزی و برنامه 
  اجراییامور 

 .می باشد
 

)ICS) سیستم فرماندهی حادثه    
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Logistics 
 

Finance/Admin 
 

 Planning 
 

Operations 

 
Incident 

Command 

34 

 تصاویری از ساختمان مركز

 فرماندهی مدیریت شرایط

 اضطراری استان هیوگو ژاپن

 

mirzapour@aut.ac.ir 
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 با تشکر از توجه شما
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 مدل سازي عدم قطعيت

38 

 رويکردهاي مواجهه با  
 عدم قطعيت

 برنامه ريزي تصادفي

 برنامه ريزي با ارجاع

 برنامه ريزي تصادفي پايدار

 برنامه ريزي احتمالي

 برنامه ريزي فازي منعطف برنامه ريزي فازي

 برنامه ريزي امکاني
 برنامه ريزي پوياي احتمالي

 برنامه ريزي پايدار
 مبتني بر مدل برتسيماس و همکاران

 مبتني بر مدل نميروسکي و همکاران

  ،(برنامه) جواب يک که دهند مي ترجيح گيران تصميم اوقات گاهي :مدل پايداري•
  باشد، بهينه جواب اين اينکه تا بماند باقي شدني تقريباً آتي، مختلف سناريوهاي تحت
 .گردد احساس شدت به آتي محتمل سناريوهاي برابر در آن شدن نشدني ريسک ولي

 .گردد مي جريمه بودن نشدني ميزان
  ،(برنامه) جواب يک که دهند مي ترجيح گيران تصميم اوقات گاهي :جواب پايداري•

  همه ازاي به جواب اين اينکه تا باشد بهينه تقريباً آتي، مختلف سناريوهاي تحت
 تصميم بهينه، مقدار از جواب زياد فاصله ريسک ولي باشد، شدني آتي، سناريوهاي

   .شود مي جريمه جواب واريانس .نمايد تهديد را شده گرفته
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 رويکردهاي مختلف نمايش پارامترهاي غير قطعي

  :سناريو بر مبتني رويکرد•
   .کشد می تصویر به را آینده تغییرپذیری چگونگی گسسته، سناریوهای از ای مجموعه–
 وقوع احتمال مورد در را گیر تصمیم انتظارات سطح احتمال، این و شود می داده تخصیص احتمال یک سناریو هر به–

   .کند می بیان خاص سناریوی آن
 .شوند می فرض قطعی غیر که پارامترهایی تعداد در محدودیت عدم :اصلی مزیت–
 محدود پیامدها، و سناریوها تک تک تعریف و بینی پیش به آن نیازمندی دلیل به روش این کاربردپذیری حال این با–

   .گردد می

  :احتمال توزيع بر مبتني رويکرد•
   .باشد بینی پیش قابل بالقوه آتی پیامدهای از پیوسته طیف یک که رود می کار به زمانی–
 تک تک دقیق بینی پیش به نیاز ممکن، رویدادهای از ای پیوسته طیف به احتمال تابع یک تخصیص با :اصلی مزیت–

 .شود می مرتفع سناریوها
  شدت به شود می فرض قطعی غیر که را پارامترهایی تعداد احتمال، های توزیع بردن بکار پیچیدگی حال، عین در–

 .کند می محدود
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