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Abstract
Objective: Despite the advancement of technology and the emergence of innovations in the
field of healthcare, scientists have not yet been able to find a suitable alternative to human
blood. As a result, inventory management of blood and blood products has always been a major
concern of the medical community. Among blood products, platelet management is very
important because of their specific usages and their rapid perishabilities. The main objective of
this research is to present a platelet supply chain design for decreasing the number of shortages
and wastages simultaneously.
Methods: In this study, a mixed nonlinear location-inventory model is presented by using
inventory concepts in order to manage platelet inventory in blood centers and hospitals and
locating collection facilities to reduce platelet supply chain costs. The proposed locationinventory model has approximately converted into mixed linear programming using the
piecewise linearization method and then has been solved with the Gams software.
Results: Using the proposed model, blood centers are able to meet a high percentage of hospital
demands, which reduces the number of platelet shortage units and supply chain cost. Also, using
inventory concepts and better hospital assignment to blood centers with FIFO policy, the
restriction of wastage on the number of lost units in hospitals and blood centers will be
removed.
Conclusion: Using the developed contribution and applying inventory control and economic
order quantity (EOQ) relations, the platelet inventory in the blood centers can be managed in
such a way that in each period the maximum demand of hospitals has been met and the shortage
has been reduced. Also, due to the specific features of the blood, platelets would be kept in more
proper conditions, which will reduce the wastes in hospitals. In addition, the number of blood
donors can be improved by using mobile blood collection facilities.
Keywords: Platelet Supply Chain, Economic Order Quantity, Location, Inventory Management,
Wastage.
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چکیده
هدف :علیرغم پیشرفت تکنولوژی در زمینه بهداشت و درمان  ،دانشمندان هنوز نتوانستهاند جایگزین مناسبی برای خون انسان پیدا
کنند .درنتیجه مدیریت موجودی خون و فرآوردههای خونی همواره از دغدغههای اصلی جوامع پزشکی به شممار ممی رود .از میمان
فراوردههای خونی ،مدیریت پالکت ها به دلیل کاربردهای منحصر به فردشان و در مقابل فسادپذیری سریعشان ،بسیار حائز اهمیت
است .هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین پالکت جهت کاهش تعداد کمبودها و دوریزها بطور همزمان است.
روش :در این مطالعه ،یک مدل برنامهریزی غیرخطی مختلط مکان یابی-موجودی با استفاده از مفاهیم موجودی بمرای ممدیریت
موجودی پالکت در مراکز خون و بیمارستان ها و مکانیابی تسهیالت جمعآوری به منظور کاهش هزینههای زنجیره تأمین پالکت
ارائه شده است .مدل مکان یابی-موجودی ارئه شده توسط روش خطیسازی تکه ای به مدل خطی تقریب زده شده و سپس توسط
نرم افزار گمز حل شده است.
یافتهها :با استفاده از مدل پیشنهادی ،مراکز خون توانایی پاسخگویی به درصد باالیی از تقاضای بیمارستآنها را پیدا میکنند کمه
موجب کاهش تعداد واحدهای کمبود پالکت و هزینههای زنجیره تمامین ممیگمردد .همننمین بما اسمتفاده از مفماهیم موجمودی و
تخصیص بهتر بیمارستآنها به مراکز خون با به کارگیری سیاست فایفو ،محدودیت هدررفت تعداد واحدهای دورریز در بیمارستآنها
و مراکز خون برطرف میگردد.
نتیجهگیری :با استفاده از نوآوری توسعه یافته و بکارگیری روابط و فرمولهمای کنتمرل موجمودی و میمزان سمفارش اتتصمادی،
میتوان موجودی پالکت مراکز خون را به گونهای مدیریت کرد که در هر دوره ،حداکثر تقاضای بیمارسمتآنهما پاسم داده شمده و
کمبود کاهش یابد .همننین به دلیل ویژگیهای خاص خون ،پالکتها در شرایط مناسبتری نگهداری میشوند که سبب کماهش
دورریز در بیمارستان ها میگردد .بعالوه با استفاده از تسهیالت جمعآوری خون سیار میتموان تعمداد اهداکننمدگان خمون را بهبمود
بخشید.
کلیدواژهها :زنجیره تأمین پالکت ،مقدار سفارش اتتصادی ،مکانیابی ،مدیریت موجودی ،دورریز
استناد :آئینه وند ،سروناز و غالمیان ،محمدرضا ( .)9911ارائه مدل مکان یابی-موجودی فرآوردههای خونی (پالکمت) در زنجیمره
تأمین خون بر اساس سیستم سفارشدهی  .EOQمدیریت صنعتی.999 -901 ،)4(91 ،
-----------------------------------------------------------مدیریت صنعتی ،9911 ،دوره  ،91شماره  ،4صص999 - 901 .
DOI: 10.22059/IMJ.2021.309101.1007772
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مقدمه

زنجیره تأمین خون شامل فرآیندهای جمعآوری خون از اهداکنندگان ،آزمایش و تولید فرآوردههای خونی در مراکز خون و
انتقال فرآوردههای خونی به بیمارستآنها و مراکز درمانی به منظور درمان بیماران میباشد .همانطور که گفتهشد ،خون به
عنوان بخشی از درمان استفاده میشود و موجود بودن مقدارکافی از آن ضرورت دارد .زیرا کمبود هر یک از فرآوردههای
مورد نیاز ممکن است به مرگ بیمار منجر شود .از سوی دیگر خون تنها از بدن انسان زنده گرفته میشود و میزان تمایل
اهداکننده در طول زمان و مکآنهای مختلف متغیر است .بنابر اعالم صلیب سرخ آمریکا در سال  1094تنها 90درصد
افراد واجد شرایط در این کشور خون اهدا کردهاند و بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت میزان اهدا در کشورهایی با درآمد
متوسط و ضعیف کمتر میباشد (اوسوریو ،بریلسفورد و اسمیت  .)1092 ،این بدان معناست که تصمیمگیری و مدیریت
بهینه موجودی در زنجیره تأمین خون از یکسو با افزایش تعداد بیماران (تقاضا) و از سوی دیگر با کاهش تعداد
اهداکنندگان (عرضه) همراه است که بهینهسازی زنجیره را به چالش کشیده است (سفرید و همکارانش.)1099 ،
امروزه به دلیل افزایش دغدغههای فردی ،تمایل افراد برای اهدای خون در حال کاهش است .عوامل مختلفی در
تصمیمگیری اهداکننده تأثیر میگذارند .از سوی دیگر با بروز بیماریهای جدید و باال رفتن جمعیت ،میزان تقاضا رو به
افزایش است .فرآورده مورد نظر در این تحقیق پالکت میباشد این عوامل سبب شده است تا زنجیره تأمین پالکت یکی
از معدود زنجیرههای تأمینی باشد که هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا دارای عدم تطعیت باالیی میباشد که
سبب دو برابر شدن پینیدگی مدیریت و برنامهریزی زنجیره میگردد (انصافیان و یعقوبی .)1092 ،به دلیل محدود بودن
طول عمر پالکت و کاربرد گسترده آن در جراحی ها و بیماریهای رایج ،مدیریت صحیح پالکت از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .از سوی دیگر به دلیل عدم وجود بانک خون و نبودن شرایط الزم نگهداری پالکت در بسیاری از
بیمارستان ها ،پالکتهای مصرف نشده به سرعت فاسد می گردند .با توجه به شکاف تحقیقاتی و عدم به کارگیری
مدلهای  EOQدر مقاالت مشابه ،در این تحقیق سعی بر آن است تا با استفاده از مقدار سفارش اتتصادی و مفاهیم
موجودی و در نظر گرفتن تمام سطوح زنجیره تامین ،یک مدل مکان یابی-موجودی ارائه شود تا تخصیص بیمارستان ها
به مراکز خون و پاسخگویی به تقاضای پالکت بیمارستان ها به گونه ای تعیین گردد تا عالوه بر کاهش میزان کمبود
پالکت در بیمارستآنها ،میزان هدررفت در مراکز خون و بیمارستان ها کاهش یابد و میزان هزینه کل سیستم زنجیره
تأمین کمینه گردد.
پیشینه پژوهش

مطالعات در زمینه مدیریت زنجیره تأمین فرآورده های خونی در دهه  9190آغاز شد .با توجه به مقاالت مروری ارائه شمده
توسط بلین و فرس )1091( 9و پیرابن ،گوررو و البادی )1091( 1تاکنون نزدیک به  920مقالمه در حموزه زنجیمره تمأمین
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خون و فرآوردههای خونی انتشار یافته است.هایجما ،وال و دیجک )1002( 9تولید و مدیریت موجودی پالکت را با در نظر
گرفتن تقاضای پیر و جوان و با به کارگیری روش ترکیبی از فرآینمد تصممیم گیمری ممارکوف 1و شمبیه سمازی ،تموانین
بازپرسازی بررسی نمودند .اصالنی ،کولر و اتکین  )1099(9یک سیستم پشتیبانی تصممیمگیمری بمر مبنمای شمبیهسمازی
ارائهکردند تا مراکزخون به کمک آن بتوانند مقدار دورریز پالکت به دست آمده از روش آفرزیس خود را به کمترین مقدار
برسانند .سیولک ،کاراسمن واسنلر ولف )1099( 4یک سیاسمت ابتکماری بمرای بازپرسمازی موجمودی پالکمت خمون بما
درنظرگرفتن سنهای متفاوت ارائه کردند .عبدالوهاب و وهاب ( )1094در مقاله خود ،مدل شامل یک بانک خون پالکمت
با در نظرگرفتن  2نوع گروه خونی ،تقاضای غیرتطعی ،عرضه غیرتطعی و زمان انتظمار 2تطعمی ارائمه کردنمد .تصممیمات
مرتبط با مقدار سفارش دهی از مدل روزنامه فروش 9پیروی میکند و ترکیبی از مدل روزنامه فروش ،برنامهریزی خطی و
برنامهریزی تقریبی پویا 2برای توسعه مدل به کار رفته است .آروان ،توکلی مقدم و عبداللهی )1092( 2یمک ممدل بمرای
مکان یابی تسهیالت جمعآوری و مراکز خون با در نظر گرفتن زمان انتقاالت خون و فرآوردههای خونی در میان سمطوح
مختلف شبکه زنجیره تأمین خون به منظور کاهش زمان سپری شده پیشنهاد دادند و برای دستیابی بمه جمواب پمارتو 1از
روش محدودیت اپسیلون استفاده کردند .رمضانیان و بهبودی ( )1092بمه منظمور افمزایش تعمداد واحمدهای اهداشمده و
کاهش کمبود ،یک مدل مکانیابی تسهیالت جمعآوری خون با در نظر گرفتن عوامل موثر بر نظر اهداکننمدگان شمامل
فاصله اهداکنندگان تا تسهیالت جمعآوری ،رفتار پرسنل و زمان سپری شده در تسهیالت جممعآوری و تبلیغمات را ارائمه
کردند .انصافیان ،یعقوبی و مدرس یزدی ( )1092به منظور یکپارچه سازی زنجیره تأمین پالکت و مدیریت بهتر واحدهای
خون ،گروههای خونی را برای تزریق جایگزین اولویت بندی کرده و تقاضا را براساس سن پالکت دسمته بنمدی نمودنمد و
برای مقابله با عدم تطعیت میزان عرضه ،تعداد اهداکنندگان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف پمیش بینمی شمده اسمت.
همننین برای تولید سناریوهای مختلف از روش مونت کارلو 90استفاده شده است .انصمافیان و یعقموبی ( )1092در مقالمه
دیگری یک مدل با در نظر گرفتن تقاضای پالکت با سنهای مختلف ،سیاستهای مصرف فایفو و الیفو 99و روشهمای
مختلف تولید پالکت ،افزایش تازگی پالکتهای تزریق شده به بیماران بپیشنهاد کردند .راجنمدران و راینمدران)1092( 91
یک مدل برنامهریزی تصادفی مختلط به منظور حداتل کردن میزان پالکتهای فاسد شده و افزایش سطح خدمت رسانی
به بیماران با در نظر گرفتن عدم تطعیت تقاضا توسعه دادند .حسینیفرد و عباسی ( )1092برای مدیریت بهینه موجودی،
متمرکزکردن موجودی ب بیمارستآنهایی که از لحاظ مسافت به یکدیگر نزدیک میباشند را پیشنهاد دادند .بدین منظور،
بر اساس سیاست بازپرسازی ) (S-1,Sبه مرکز خون سفارش میدهند که استفاده از این روش سبب افزایش پایمداری و
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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انعطاف پذیری شبکه میشود .دوان ،کیانگ ،یانگ و لو 9در مقاله خود ،به منظور مدیریت بهینه موجودی واحدهای خونی،
چگونگی توزیع خون میان واحدهای مختلف و متمرکز کردن چندین دپارتمان مختلف را بررسمی کردنمد .یوسمفی نمژاد و
نیشابوری جم ( )1092مدیریت موجودی و تصمیمات مکان یابی سطوح مختلف یک زنجیره تأمین گلبول ترمز را بررسی
کردند و با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی ترکیبی ، 1برنامهریزی آرمانی چند هدفه 9و استوار با عدم تطعیت تقاضما
و عرضه مقابله کردند .کارایی مدل توسط برش بهینه پارتو 4نشان داده شد .اسکندری خاتانی ،توکلی مقمدم ،طمالع زاده و
حسن زاده امین ( )1092برای یکپارچه سازی زنجیره تأمین خون ،اثرات زیست محیطی شامل مکانیابی ،حمل و نقمل و
دورریز و اثرات اجتماعی شامل فرصت های شغلی دائم و ثابمت را بررسمی کردنمد .ظهیمری ،ترابمی ،محممدی و آتمابگلو
( )1092به منظور افزایش تازگی محصوالت ارسالی به بیمارستآن ها ،میزان زمان مورد انتظار برای مصرف فرآورده هما را
مطرح نموده و از مدل صف برای مدیریت بهتر آن استفاده کردند .یعقوبی و کامور( )9919در مقاله خود ،انتقالت عرضمی
میان بیمارستآنها را در نظر گرفتند تا عالوه بر کاهش هزینه ها ،معیار تازگی فرآوردههای خونی برای عملهای جراحمی
رعایت شود .همدن و دیابت )1091( 2از مدل برنامهریزی دو سطحی برای تولید و کنترل موجمودی گلبمولهمای ترممز
استفاده کردند .در سطح اول ،مدل ،تعداد تسهیالت سیار جمعآوری مورد نیاز را تعیین میکند و در سطح دوم ،تصممیمات
مرتبط با میزان تولید و نگهداری موجودی اتخاذ میگردد.
حق جو ،توکلی مقدم ،شاهمرادی مقدم و رحیمی ( )1010یک مدل مکانیابی-تخصیص استوار را با در نظر گمرفتن
اختالل در تسهیالت و عدم تطعیت در شرایط بحران ،ارائه و وابستگی میزان اختالل در تسهیالت به هزینه اولیمه بمرای
بازگشایی تسهیالت را دو الگوریتم فرا ابتکاری بررسی نمودند .شکوهی فر ،صباغی و پیلوری ( )1019با در نظمر گمرفتن
عدم تطعیت فازی برای عرضه و تقاضا و همننین امکان انتقال پالکت میان بیمارستان ها یمک ممدل جدیمد بما عنموان
9 IMAU-BSCLTبه منظور کاهش هزینههای کمبود و دورریز ارائه کردند .حائری ،حسینی مطلمق ،سمامانی و رضمایی
( )1010روش پوشش داده ها را برای افزایش پایداری 2و کارایی 2زنجیره تأمین خون در شمرایط اخمتالل خمارجی ماننمد
زلزله و اختالل داخلی مانند خراب شدن تجهیزات ارائه کردند.
همانطور که جدول زیر نشان میدهد ،چالش اصلی در زنجیره تامین خون ،تعیین تعداد واحدهای خون است به گونه
ای که کمبود و فسادپذیری حداتل شود.

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1

. Duan, Qiang, Yanhong & Lu
. Hybrid stochastic programming
3
. Multi-choice goal programming
4
. Pareto-optimal cuts
5
. Hamdan & Diabat
6
Inventory Management model for Age-differentiated platelets under supply/demand Uncertainties (IMAU) for
)Blood Supply Chains with Lateral Transshipment (BSCLT
7
Resilient
8
Efficient
2
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جدول  .9جمع بندی مرور تحقیق
تصمیم گیری

مکان یابی

موجودی

مسیریابی

اهداکننده

تسهیل سیار

تسهیل ثابت

اصالنی و همکارانش
()1099
عبدالوهاب و وهاب
()1094
سیولک و همکارانش
()1092
رمضانیان و بهبودی
()1092
آروان و همکارانش
()1092
حسینی فرد و عباسی
()1099
انصافیان و همکارانش
()1092
انصافیان و یعقوبی
()1092
راجندران و رایندران
()1092
یوسفی نژاد و نیشابوری
()1092



مرکز خون

هایجما و همکارانش
()1002



نقاط تقاضا

تحقیق

سطوح زنجیره




تابع هدف

نوع مدل

روش حل

تعداد
واحدهای
تولید شده

MDPشبیه
سازی

ابتکاری

دورریز

شبیه
سازی

شبیه سازی

کارایی

ریاضی

دتیق









































هزینه

مارکوف-
ابتکاری

















هزینه

MILP

کمز

















هزینه -
زمان

MILP

گمز















هزینه

MILP

کمز















هزینه

MILP

گمز و
متلب















هزینه-
تازگی

MILP

گمز















هزینه

MIP

ابتکاری

















MIP

ابتکاری

اسکندری و همکارانش
()1092

















MIP

فرا ابتکاری

ظهیری و همکارانش
()1092

















MIP

فرا ابتکاری

هزینه-
زمان
هزینه-
زیست
محیطی-
اجتماعی
هزینه-
تازگی
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جدول  .1ادامه جمع بندی مرور تحقیق
تصمیم گیری

سطوح زنجیره

LP

گمز

حق جو و همکارانش
()1010















حائری و
همکارانش()1010

































هزینه

















هزینه

شکوهی فر و
همکارانش ()1019
یعقوبی و کامور
()9919

مکان یابی

همدن و دیابت
()1091

















تحقیق

موجودی

مسیریابی

MIP

شبیه
سازی

اهداکننده

کارایی-
هزینه-
پایداری

MIP

گمز

تسهیل سیار

هزینه

MIP

فرا
ابتکاری

تسهیل ثابت

MIP

مرکز خون

دورریز-
هزینه-
زمان

گمز

نقاط تقاضا

تابع هدف

نوع
مدل

روش حل

چالش اصلی در زنجیره تامین خون ،تعیین تعداد واحدهای خون است به گونه ای که کمبود و فسادپذیری حداتل شود.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده شد ،بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت موجودی میباشد و تعداد مقاالتی
که تمامی تصمیمات زنجیره تأمین را در نظر گرفته باشند ،کمتر است .همننین تعداد سطوح در نظر گرفته شده در
مقاالت متغیر است و تعداد کمی از مقاالت تمامی سطوح زنجیره تامین از اهداکنندگان تا بیماران را بررسی کرده اند .در
جمع بندی ،با مرور مطالعات پیشین مشخص گردید که در زنجیره تامین خون ،ارائه یک مدل یکپارچه با درنظرگرفتن
تمام سطوح زنجیره و همننین تمامی سطوح تصمیم گیری (بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت) به منظور کاهش تعداد
دورریز و افزایش تازگی پالکتهای تزریقی به بیماران در هر دوره پیشنهاد نشده است .بعالوه ،همانطور که جدول ()1
نشان میدهد ،استفاده از مفاهیم موجودی در بهینه سازی تمام سطوح زنجیره کمتر به کار رفته است.
با توجه به شکاف تحقیقاتی مذکور ،در این تحقیق سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم موجودی و مقدار
سفارش اتتصادی مدلی ارائه گردد تا به کمک آن کارایی مدیریت زنجیره تأمین پالکت افزایش یابد .در این مدل ،عالوه
بر موجودی مراکز خون ،تعدادی پالکت تحت عنوان ذخیره اطمینان در بانک خون نگهداری میشوند تا به کمک آن
بتوان تقاضای بیمارستآنها را بهتر پاس داد .در این مدل غیرخطی با استفاده از مفاهیم موجودی ،چگونگی تخصیص
بیمارستان ها و تعداد واحدهای پالکت تخصیص یافته به هریک از مراکز خون در هر دوره محاسبه میگردد و با به
کارگیری روابط کنترل موجودی میزان هزینهها کاهش می یابد .همننین به منظور استفاده بهینه از واحدهای پالکت و
کم کردن میزان دورریز در هریک از تسهیالت ،از محدودیتهای حداکثر سازی استفاده شده است .هزینه کمبود و
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هدررفت در تابع هدف و میزان کمبود و هدررفت در محدودیت ها نیز در نظر گرفته شده است که مجموع موارد فوق ،در
هینیک از تحقیقات پیشین در ادبیات زنجیره تأمین خون به چشم نمی خورد.
روششناسی پژوهش

مممدل پیشممنهادی یممک مممدل غیرخطممی عممدد صممحیح مخممتلط اسممت کممه زنجیممره تممأمین پالکممت (شممکل  )9شممامل
اهداکنندگان ،تسمهیالت جممع آوری سمیار و ثابمت ،مراکمز خمون و بیمارسمتان هما را در نظمر ممیگیمرد .بما اسمتفاده از
این مدل می تموان مکمان تسمهیالت سمیار ،تعمداد واحمدهای خمون جممع آوری شمده ،تعمداد واحمدهای پالکمت تولیمد
شممده و چگممونگی تخصممیص اهداکننممدگان بممه تسممهیالت جمممعآوری ،تسممهیالت جمممعآوری بممه مراکممز خممون و
بیمارستان ها به مراکز خون را تعیمین نممود .همدف ایمن ممدل حمداتلسمازی کمل هزینمههمای زنجیمره ممیباشمد بمه
گونه ای که میزان کمبود و هدررفت واحدهای پالکت در بیمارستان به کمترین مقدار ممکن برسد.
اهداکنندگان برای اهدای خون کامل به هریک از تسهیالت جمعآوری خون ثابت و سیار و مراکز خون میتوانند
مراجعه نمایند اما برای اهدای پالکت به روش آفرزیس تنها میتوانند به مراکز خون مراجعه کنند .پس از دریافت خون،
تمام واحدهای خون جمعآوری شده در تسهیالت جمعآوری ثابت و سیار به مراکز خون انتقال مییابند .در مراکز خون
پس از انجام آزمایشات الزم ،فرآوردههای خونی مورد نیاز تولید میگردد .فرآیند تست و پردازش حداتل دو روز زمان نیاز
دارد .روزانه بر اساس میزان موجودی مراکز خون ،درصدی از مقدار سفارش بیمارستان به مراکز خون ،پاس داده میشود.
در این مدل جهت ارسال واحدها از مراکز خون به بیمارستان ها و تزریق واحدهای خون به بیماران از روش فایفو استفاده
شده است.

شکل  .9زنجیره تأمین پالکت

ارائه مدل مکان یابی-موجودی فرآورده های خونی (پالکت) در زنجیره تأمین خون...
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مدلسازی

در این بخش یک مدل ریاضی به منظور یکپارچه سازی تصمیمات مکان یابی و موجودی زنجیره تأمین پالکت ارائه
خواهد شد .در ابتدا مفروضات ،پارامترها و متغیرهای تصمیم ارائهشده است .سپس مدلسازی ریاضی آورده شده است.
مفروضات

 ارسال واحدهای خون از تسهیالت جمعآوری به مراکز خون در کمتر از  9ساعت انجام میشود .در نتیجه تماثیری در
طول عمر پالکت ندارد.
 دو روز برای آزمایش و تولید پالکت زممان نیماز اسمت در نتیجمه ،در دورههمای اول و دوم ،تولیمد پالکمت صمورت
نمیگیرد.
 تقاضای هر بیمارستان از توزیع تصادفی نرمال با میانگین و واریانس معلوم پیروی ممی کننمد و از یکمدیگر مسمتقل
میباشند.
 در هر دوره تعداد مشخصی تسهیل سیار در نقاط کاندیدا باز میباشند.


ظرفیت جمعآوری خون در هریک از تسهیالت ،ظرفیت تولید پالکت در مراکز خون ،ظرفیت نگهداری موجودی در
مراکز خون و بیماستآنها محدود میباشد.

 تعداد اهداکنندگان آفرزیس کمتر از اهداکنندگان خون کامل میباشد.
 طول عمر پالکت محدود و تنها  2روز میباشد .اگر پالکت تبل از سپری شمدن طمول عممرش در مرکمز خمون یما
بیمارستان مورد استفاده ترار نگیرد ،فاسد شده است و باید دور ریخته شود.
نماد ها

تمممام زیرونممدهممای بممهکاررفتممه در ایممن مطالعممه در جممدول ( ،)9تمممام پممارامتر همما در جممدول ( ، )4تمممام متغیرهممای
تصمیم در جدول ( )2نشان دادهشده اند.
جدول  .9زیروندها
زیروند

توضیح
زیروند گروه اهداکننده
زیروند مکان تسهیل جمعآوری سیار
زیروند مکان تسهیل جمعآوری ثابت
زیروند مرکز خون
زیروند بیمارستان
زیروند دوره افق برنامهریزی

016

مدیریت صنعتی ،1911 ،دوره  ،11شماره 4

جدول  .4پارامترها
پارامتر

توضیح
هزینه جمعآوری در تسهیل سیار j
هزینه جمعآوری در تسهیل ثابت l
هزینه جمعآوری در مرکز خون k
هزینه ارسال از تسهیل سیار jبه مرکز خون k
هزینه ارسال از تسهیل ثابت lبه مرکز خونk
هزینه جابجایی تسهیل سیار  1jبه 2j
هزینه ثابت بازگشایی تسهیل ثابت l
هزینه کمبود هر واحد پالکت در بیمارستان
هزینه متغیر تولید پالکت در مرکز خونk
هزینه نگهداری پالکت در مرکز خون
هزینه نگهداری پالکت در بیمارستان
هزینه دورریز در مرکز خون
هزینه دورریز در بیمارستان
تعداد تسهیالت سیار مورد نیاز
تعداد اهداکنندگان در دوره t
ظرفیت تولید پالکت مرکز خون k
ظرفیت نگهداری موجودی پالکت بیمارستانh
مصرف بیمارستان  hبرای پالکت در دوره t
هزینه انتقال از مرکز خون kبه بیمارستانh
هزینه تولید پالکت آفرسیز در مرکز خون
تعداد اهداکنندگان آفرسیز در مرکز خون kدر زمان t
میانگین تقاضای بیمارستان  hدر زمان t
واریانس تقاضای بیمارستان  hدر زمان t
حداکثر طول عمر پالکت
تعداد خونهای مورد استفاده برای تولید یک پالکت
درصد خونهای نامناسب
تعداد خونهای آفرسیز گرفته شده از یک نفر
عدد بزرگ
هزینه ثابت سفارش دهی مرکز خون k
وزن مرتبط با هزینه حمل و نقل
وزن مرتبط با هزینه موجودی
تعداد واحد خون کامل گرفته شده از یک نفر
شعاع پوشش دهی تسهیل سیار
شعاع پوشش دهی تسهیل ثابت
شعاع پوشش دهی مرکزخون
فاصله اهداکننده  iتا تسهیل سیار j
فاصله اهداکننده  iتا تسهیل دائم l
فاصله اهداکننده  iتا مرکزخون k
هزینه ثابت جابه جایی واحدهای خون از تسهیالت جمعآوری به مرکز خون
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جدول  .2متغیرهای تصمیم
متغیر تصمیم

توضیح
اگر اهداکننده  iبه تسهیل سیار  jدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر اهداکننده  iبه تسهیل ثابت  lدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر اهداکننده  iبه مرکزخون  kدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر تسهیل سیار  jبه مرکزخون  kدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر تسهیل ثابت  lبه مرکزخون  kدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر جابجایی مرکز سیار از نقطه  j1به  j2در دوره  tصورت گیرد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت
صفر.
اگر تسهیل ثابت  lدر دوره  tآغاز به کار کند ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
اگر بیمارستان  hبه مرکز خون  kدر دوره  tتخصیص یابد ،مقدار یک می گیرد در غیر این صورت صفر.
تعداد خون اهدا شده در منطقه اهدا کننده  iدر تسهیل سیار  jدر دوره t
تعداد خون جمعآوری شده از گروه اهدا کننده  iدر تسهیل ثابت  lدر دوره t
تعداد خون جمعآوری شده از گروه اهدا کننده  iدر مرکز خون  kدر دوره t
تعداد خون ارسال شده از تسهیل سیار  jبه مرکز خون  kدر دوره t
تعداد خون ارسال شده از تسهیل ثابت  lبه مرکز خون  kدر دوره t
تعداد پالکت تولید شده در مرکز خون  kدر دوره t
تعداد پالکت فاسد شده در مرکز خون  kدر دوره t
تعداد پالکت فاسد شده در بیمارستان  hدر دوره t
سطح موجودی پالکت در بیمارستان  hدر دوره t
سطح موجودی پالکت در مرکزخون  kدر دوره t
تعداد اهدا کننده آفرزیس در مرکز خون  kدر دوره t
تعداد کمبود پالکت در بیمارستان  hدر دوره t
درصد ارسال سفارش بیمارستان  hاز مرکز خون  kدر دوره t

مدل

تابع هدف به دنبال حداتل کردن هزینههای کل زنجیره تأمین میباشد .همانطور که در رابطه ( )9مشاهده میکنید جمله
اول هزینه بازگشایی تسهیالت جمعآوری ثابت ،جمله دوم هزینه جابجایی تسهیالت سیار میان نقاط کاندید ،جمله سوم تا
هفتم مرتبط با هزینه جمعآوری خون کامل از اهداکنندگان در تسهیالت جمعآوری سیار،ثابت و مراکز خون ،هزینه انتقال
خونهای جمعآوری شده از تسهیالت جمعآوری به مراکز  ،جمله هشتم و نهم هزینه تولید پالکت از خون کامل و هزینه
جمعآوری پالکت از روش آفرزیس در مراکز خون ،جمله دهم تا دوازدهم هزینه نگهداری پالکت در بیمارستان ها ،هزینه
دورریز پالکتهای فاسدشده در بیمارستآنها و هزینه کمبود در بیمارستان ها ،جمالت سیزدهم تا شانزدهم هزینه دورریز
در مراکز خون ،هزینه سفارش دهی ،هزینه انتقال پالکت از مراکز خون به بیمارستآنها ،هزینه نگهداری پالکت و ذخیره
اطمینان در مراکزخون را نشان دادهاند .به منظور پاسخگویی بهتر به تقاضای بیمارستان ها از مفاهیم موجودی استفاده
شده است .بدین منظور ،تقاضای بیمارستان ها به مراکز خون همانند سفارش اتتصادی در نظر گرفته شده است که در هر
دوره با توجه به میزان موجودی مراکز خون تخصیص بهینه صورت می گیرد و برای پاسخگویی بهتر مقداری ذخیره
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اطمینان در مراکز خون موجود است .با توجه به مدل استفاده شده در مقاالت مشابه و اطالعات کسب شده از متخصصین
حوزه سالمت تقاضای هر بیمارستان ،توزیع نرمال در نظر گرفته شده است.
∑
∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑

∑

∑

رابطه )9

∑
∑
∑√

√∑

∑√ ∑

محدودیتهای مدل به صورت زیر میباشند :
 محدودیتهای مکان یابی
محدودیت ( )1تضمین میکند که در هر دوره به هریک از نقاط کاندیدا حداکثر یک تسهیل جمعآوری سیار میتواند وارد
شود .محدودیت ( )9نشان میدهد ،زمانی یک تسهیل جمعآوری سیار از یک نقطه میتواند شروع به حرکت کند که در
دوره تبل به آن نقطه وارد شده باشد .محدودیت ( )4تضمین میکند ،تعداد جابجایی تسهیالت جمعآوری سیار آماده به
کار در هر دوره برابر با تعداد مشخصی میباشد.
∑

رابطه )1
رابطه )9
رابطه )4

∑

∑
∑
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 محدودیتهای شعاع پوشش دهی:
روابط ( )2تا ( )2چگونگی مراجعه اهداکنندگان به مراکز را نشان میدهد .اهداکننده  iزمانی میتواند به تسهیل سیار ،j
تسهیل ثابت  lو یا مرکز خون  Kمراجعه کند که آن تسهیل باز شده باشد و در شعاع پوشش دهی آن تسهیل ترار
گرفتهباشد.
∑

رابطه )2
رابطه )9
رابطه )2

 محدودیتهای جمعآوری خون :
محدودیت ( )2تضمین میکند هر اهداکننده در هر دوره حداکثر به یکی از تسهیالت جمعآوری سیار و ثابت و مرکز خون
برای اهدای خون خود میتواند مراجعه کند .دو رابطه ( )1و ( )90نشان می دهند جمعآوری خون از اهدا کننده زمانی رخ
میدهد که به آن تسهیل مراجعه کرده باشد .رابطه ( )99تضمین میکند جمعآوری خون در مرکز خون زمانی صورت
میگیرد که اهداکننده به آن مرکز خون مراجعه کرده باشد .رابطه ( )91نشان میدهد تعداد خون جمعآوری شده در تمام
تسهیالت جمعآوری و مراکز خون از تعداد اهداکنندگان در آن دوره تجاوز نمیکند.
رابطه )2

∑

∑

∑

رابطه )1
رابطه )90
رابطه )99
رابطه )91

∑

∑

∑

 محدودیتهای ظرفیت :
روابط ( )99تا ( )92نشان میدهند که میزان خون جمعآوری شده در هر یک از تسهیالت جمعآوری و مراکز خون از
ظرفیت آنها کمتر میباشد
رابطه )99

∑
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رابطه )94

∑

رابطه )92

∑

 محدودیت تخصیص :
روابط ( )99و ( )92نشان میدهد هریک از تسهیالت جمعآوری ثابت و سیار تنها به یک مرکز خون تخصیص مییابد.
روابط ( )92و ( )91تضمین می کنند که تخصیص تسهیالت جمعآوری ثابت و سیار به یک مرکز خون زمانی صورت
میگیرد که آن تسهیل مشغول به فعالیت باشد .روابط ( )10و ( )19نشان میدهد که خونهای جمعآوری شده در
تسهیالت جمعآوری ثابت و سیار در صورت تخصیص به مرکز خون انتقال مییابند .روابط ( )11و ( )19تضمین می کنند
که در هر دوره تمام خونهای جمعآوری شده در تسهیالت جمعآوری ثابت و سیار به مراکز خون انتقال داده میشوند.
هر بیمارستان در هر دوره باید به یک مرکز خون تخصیص یابد که در رابطه ( )14نشان داده شده است.
∑

رابطه )99

∑

رابطه )92
∑

رابطه )92
رابطه )91
رابطه )10
رابطه )19
رابطه )11
رابطه )19
رابطه )14

∑

∑

∑

∑

∑

 محدودیتهای تولید پالکت
رابطه ( )12نشان میدهد که میزان تولید پالکت در هر دوره از میزان خون جمعآوری کمتر میباشد .این بدان معنی است
که بخشی از خونهای جمعآوری شده دور ریخته میشوند و تنها بخشی از خون باتیمانده به پالکت تبدیل میگردند.
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رابطه ( )19تضمین میکند که میزان تولید پالکت در هر مرکز خون در هر دوره از ظرفیت تولید پالکت آن مرکز تجاوز
نمیکند .رابطه ( )12نشان میدهد تعداد پالکتهای آفرزیس از اهداکنندگان آفرزیس کمتر میباشد.
رابطه )12

)

(

∑

∑

∑

رابطه )19
رابطه )12

با توجه به رابطه ( )12میزان موجودی پالکت هر بیمارستان در هر دوره از ظرفیت پالکت آن بیمارستان تجاوز نمیکند.
با توجه به رابطه ( )11و ( )90در دوره اول و دوم ،پالکت تنها از روش آفرزیس از اهداکنندگان جمعآوری میشود و
بخشی از میزان تقاضای بیمارستآنهای تخصیص یافته به آن مرکزخون ارضا میگردد .همانطور که در رابطه ()99
مشاهده میشود در دوره سوم به بعد تولید پالکت صورت میگیرد و همننین در صورت استفاده نکردن پالکت تا تبل از
طول عمر آن پالکت فاسد می گردد .محدودیتهای ( )91و ( )99میزان موجودی پالکت بیمارستان در هر دوره را نشان
میدهند .در دوره اول ،بیمارستان بخشی از سفارش خود را دریافت میکند .در صورتیکه مقدار پالکت دریافتی از
تقاضای بیمارستان بیشتر باشد ،مازاد آن به دوره بعد منتقل میگردد و در غیر این صورت کمبود صورت میگیرد.
رابطه )82
∑

رابطه )82
∑

رابطه )03

∑

رابطه )03

∑

رابطه )91
∑

رابطه )99

 محدودیت دورریز:
رابطه )94
رابطه )92

∑

}
}

{
{

019

مدیریت صنعتی ،1911 ،دوره  ،11شماره 4

دو محدودیت ( )94و ( )92به کارگیری سیاست فایفو در هنگام استفاده از پالکت در مراکز خون و بیمارستآنها را
نشان میدهند .در دورههای نزدیک که به پایان یافتن طول عمر پالکت تالش بر آن است تا پالکتهای تدیمی تر تبل
از فاسد شدن استفاده گردند تا هزینه دورریز کاهش یابد.
رابطه )99
رابطه )92
رابطه )92

]

[
)

رابطه )91

(

روابط  99تا  91نوع متغیرهای تصمیم را نشان می دهند.
خطیسازی مدل

که رابطه اصلی محاسبه هزینه در مفاهیم موجمودی

در تسمت غیر خطی تابع هدف ،اگر بخواهیم از رابطه

ترار می گیرد و در برخی موارد ایمن مقمدار

میباشد ،استفاده کنیم ،به دلیل آنکه در مخرج رابطه

صفر میشود کسر بی نهایت می گردد و جواب بی کران میشود .بمدین منظمور از رابطمه معمادل و تقریبمی آن اسمتفاده
میکنیم .عالوه بر این؛ فرض میکنیم که واریانس تقاضای بیمارستان  hنسبتی از میمانگین تقاضمای هممان بیمارسمتان
است و برای تمام بیمارستان ها ثابت است (شن ،کوالرد و دسکین .)1009 ،9در این صورت خواهیم داشت:
⁄

رابطه )40

رابطه ( )40را در دو جمله آخر تابع هدف در رابطه ( )9جایگذاری میکنیم و از پارامترهای یکسان فاکتور میگیریم و به
صورت زیر بازنویسی میکنیم :

رابطه )49

رابطه )41

) √

√(

∑√

∑

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Shen, Coullard & Daskin
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همانطور که در رابطه ( )41مشاهده شد ،عبارت زیر رادیکال از ضرب دو متغیر تصمیم تشکیل شده است که مدل را
غیر خطی مینماید .ضرب دو متغیر تصمیم عدد صحیح و صفر و یک را میتوان با استفاده از عبارات زیر و متغیر تصمیم
جدید  WWk ,h,tخطی نمود (نوروزی ،توکلی مقدم ،غضنفریان ،علی نقیان و سالمت بخش: )1091 ،
رابطه )49
رابطه )44
رابطه )42
رابطه )49

(

)

تابع هدف به دلیل دارا بودن عبارت رادیکالی غیرخطی میباشد .به دلیل مقعر بودن تابع رادیکال ،تابع هدف محدب
نمیباشد و از روشهای خطیسازی مرسوم نمیتوان استفاده نمود .به منظور خطیسازی ،از روش تقریبی خطیسازی
تکهای و یا تطعه تطعه استفاده میکنیم (کیو و وانگ .)1099 ،9بدین منظور عبارات زیر را در نظر میگیریم:
رابطه )42

∑

رابطه )42

√

رابطه )41

∑√

۱۶۰۰

۱۴۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

yy

۴۵
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
۰

xx

شکل  – 1تابع رادیکالی تقاضا

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. Qiu & Wang

1
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تابع  YYk ,tیک تابع غیر خطی و رادیکالی میباشد .برای خطیسازی آن میتوان تابع را به تطعات کوچکتر
همانند شکل ( )1تقسیم کرد و برای هر یک با توجه به رابطه ( )20معادله خط نوشت .در این رابطه  kشیب خط میباشد
که از رابطه ( )29به دست میآید و  bعرض از مبدأ نام دارد.
رابطه )20
رابطه )29

تابع  YYk ,tبرابر است با مجموع تمام تطعههای کوچکتر که به صورت زیر نوشته میشود:
)

رابطه )21

(

(

)
)

متغیرهای تصمیم }

|

(

{ صفر و یک میباشند و در هر دوره برای هر بیمارستان تنها یکی از آنها

مقدار میگیرد و یکی از تطعه ها فعال میشود بدین منظور محدودیت زیر را اضافه میکنیم:

رابطه )29

محدودیت ( )21را به صورت کامل می نویسیم:
رابطه )24

همانطور که مشاهده میکنید ،ضرب دو متغیر تصمیم  XX k ,tو  YAk ,tمحدودیت را غیر خطی میسازد .بنابراین از روابط
|

ذکر شده استفاده میکنیم و برای هر کدام یک متغیر تصمیم}

{ جایگزین و محدودیتهای

زیر را اضافه میکنیم.
رابطه )22
رابطه )29
رابطه )22

رابطه ( )24را به صورت زیر می نویسیم:
رابطه )22

تابع هدف را به صورت خطی می نویسیم:

)

(

ارائه مدل مکان یابی-موجودی فرآورده های خونی (پالکت) در زنجیره تأمین خون...
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∑
∑
∑

رابطه )21
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑
∑
∑
∑

روابط ( )11تا ( )99و ( )94را بازنویسی میکنیم :
رابطه )90
رابطه )99

رابطه )91

رابطه )99

}

{

همانطور که مشاهده میکنید برنامهریزی غیر خطی به کمک روش خطیسازی تکه ای به یک برنامهریزی خطی تبدیل
شده است که به کمک نرم افزارگمز تابل حل میباشد.
یافتههای پژوهش

پس از صحبتهای صورت گرفته با پایگاه مرکزی انتقال خون تهران و همننین بانک خون بیمارستان شریعتی و بررسی
مشکالت کنونی ،در این بخش شبکه زنجیره تامین پالکت استان تهران با در نظر گرفتن چشم اندازهای آینده در نظر
گرفته شده است .بدین منظور یک شبکه زنجیره تأمین پالکت با  91مرکز جمعآوری ثابت که از میان آنها  2مرکز
توانایی آزمایش و پردازش واحدهای خونی را دارا می باشند ،در نظر گرفته شده است .این  2مرکز را میتوان به عنوان
مرکز خون در نظر گرفت .در کنار آن تسهیالت جمعآوری سیار نیز در صورت نیاز ،آغاز به کار می کنند .بعالوه2 ،
بیمارستان بزرگ شریعتی ،امام خمینی (ره) ،میالد ،رسول اکرم و طالقانی که روزانه تعداد بسیار زیادی عمل جراحی و
تزریق واحدهای خونی انجام می دهند ،به عنوان  2بیمارستان پر مصرف هدف مطالعاتی ،در نظر گرفته شده اند .حسب
اطالعات ارائه شده ،تقاضای این دسته از بیمارستآنها عموما از توزیع نرمال با میانگین  922و واریانس  119پیروی
میکند .سایر بیمارستان ها دارای تقاضای جزئی می باشند و تقاضای آنها عموما از توزیع نرمال با میانگین  2و واریانس
 4پیروی میکند .هزینههای به کار گرفته شده در مدل ،در جدول ( )2نشان داده شده است .اهداکنندگان نیز در 11
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منطقه براساس  11منطقه شهرداری شهر تهران ترار دارند که با توجه به شعاع پوشش دهی و مسافت ،به یکی از
تسهیالت مراجعه می نمایند.
جدول  -9هزینه ها
هزینه
جمعآوری خون کامل
تولید پالکت از خون کامل
تولید پالکت از آفرزیس
دورریز در بیمارستان و مرکز خون
کمبود در بیمارستان
جابه جایی ناوگان ها میان سطوح مختلف
*هزینه جابه جایی ناوگان ها یک عدد تصادفی میان  3333تا  33333میباشد.

مقدار (هزار تومان)
900
920
200
920
9200
*
 9تا 90

حل مدل

مدل ارائه شده را با استفاده از پارامترهای مشخص شده در بخش تبل در نرم افزار  GAMSکد نویسی شده و با استفاده
از یک رایانه با پردازنده  Core i7-7500Uو حافظه داخلی  91گیگاهرتز توسط حل کننده  CPLEXحل شده است و
نتایج حاصل از حل مدل برای هفت دوره در جداول ( )2تا ( )1نشان داده شده است .دو جدول ( )2و ( )9میزان تولید به
هر دوروش خون کامل و آفرزیس را در تمام دورههای برنامهریزی نشان می دهند .همانطور که در بخش تبل گفته شد،
تولید پالکت پس از انجام آزمایشات مرتبط و از دوره سوم به بعد آغاز می گردد .در دوره اول یک موجودی پالکت اولیه
برای هر مرکز خون در نظر گرفته شده است .با استفاده از این مدل ،در هفت دوره تنها  240کمبود رخ میدهد که حدود
 %90مجموع تقاضای تمام بیمارستان ها در افق برنامهریزی (هفت دوره) میباشد و در جدول ( )2به تفکیک هر دوره و
هر بیمارستان نشان داده شده است .با استفاده از سیاست فایفو ،میزان هدررفت در بیمارستان ها و مراکز خون صفر
میباشد و این بدان معناست که تمامی پالکت ها تبل از فاسد شدن مصرف می گردند .میزان موجودی پالکت در مراکز
خون و بیمارستان ها در جداول ( )2و ( ) 1نشان داده شده است .به دلیل مجهز نبودن بیمارستان ها به بانک خون مناسب،
مدل سعی بر آن دارد تا موجودی در مراکز خون نگهداری شود .از آنجایی که بخشی از پالکت ها به عنوان ذخیره
اطمینان در مراکز خون نگهداری میشود ،موجودی مراکز خون باالتر از مدلهای دیگر میشود.
جدول  . 2میزان تولید پالکت از خون کامل
دوره
2
111
922
942
112
914

9
124
994
919
119
124

2
142
949
191
911
104

4
199
919
922
109
199

9
119
101
929
192
119

مرکز خون
9
1
9
4
2
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جدول  . 2میزان تولید پالکت از روش آفرزیس
دوره
2
91
90
14
14
90

2
9
92
91
14
92

9
91
14
92
14
14

4
90
14
14
9
14

9
14
92
90
91
14

1
9
9
90
91
90

مرکز خون
9
1
9
4
2

9
14
90
90
91
90

تحلیل نتایج

دراین بخش به تحلیل حساسیت مدل می پردازیم و برآورد خواهیم کرد که خروجیهای مدل(متغیرهای تصمیم) تا چه
حد به مقادیر ورودی (پارامترها) حساس می باشند .از آنجائیکه مدل در تالش است تا کل هزینههای زنجیره تامین
پالکت را کاهش دهد ،اثرات تغییرات پارامترهای هزینه از جمله هزینه کمبود و هزینه تولید هر واحد پالکت را بر تعداد
موجودی ،کمبود و هزینههای زنجیره بررسی می کنیم.
همانطور که شکل ( )9مشاهده میشود ،با افزایش هزینه هر واحد کمبود ،هزینه کل زنجیره افزایش می یابد .این
افزایش در ابتدا شیب تندی دارد اما از نقطه  9200به بعد شیب آن کاهش میابد .این بدان معناست که اگر هزینه کمبود
از این مقدار بیشتر درنظر گرفته شود به دلیل محدودیت ظرفیت تولید ،افزایش هزینه تاثیری بر میزان تولید و تعداد
کمبود ندارد و هزینه کل تنها به سبب اتزایش هزینه کمبود باال می رود.
تاثیر هزینه کمبود بر هزینه کل

۲۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۰
۲۱۰۰

۱۸۰۰

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۹۰۰

هزینه هر واحد کمبود(صد هزار تومان)

هزینه کل زنجیره(صد هزار تومان)

۳۰۰۰۰۰۰

شکل  .9تأثیر هزینه هر واحد کمبود پالکت بر هزینه کل زنجیره تأمین پالکت

همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است ،با افزایش هزینه کمبود هر واحد شیب افزایش تعداد واحدهای
ارسالی در ابتدا تند میباشد .این افزایش شیب از نقطه  9200به بعد شیب تعداد واحدهای ارسالی در نمودار کاهش
مییابد .این بدان معناست که اگر هزینه کمبود را از این مقدار بیشتردر نظر گرفته شود به دلیل محدودیت ظرفیت تولید،
افزایش هزینه تاثیری بر میزان تولید و تعداد ارسال ندارد.
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تاثیر هزینه کمبود بر میزان ارسال
۷۵۵۰
۷۵۰۰
۷۴۵۰
۱۸۰۰

۲۱۰۰

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۹۰۰

تعداد واحدهای ارسال شده

۷۶۰۰

هزینه هر واحد کمبود (صد هزار تومان)
شکل  .4تأثیر هزینه کمبود هر واحد پالکت بر میزان ارسال به بیمارستان ها

همانطور که در شکل ( )2می بینید ،تعداد کمبود در انتهای نمودار ثابت است .این بدان معناست افزایش هزینه
کمبود تا مقداری میتواند بر میزان کمبود تاثیر گذارد و پس از آن که ظرفیت تولید اشباع گردد ،افزایش هزینه کمبود
تاثیری بر مقدار ارسال و کمبود ندارد.
تاثیر هزینه کمبود بر تعداد کمبود
۷۵۰

۶۵۰

تعداد کمبود

۷۰۰

۶۰۰
۲۱۰۰

۱۸۰۰

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۹۰۰

هزینه هر واحد کمبود (صد هزار تومان)
شکل  .2تأثیر هزینه کمبود هر واحد پالکت بر تعداد کمبود

همانطور که پیش از این گفته شد ،به دلیل مناسب نبمودن شمرایط نگهمداری و عمدم وجمود بانمک خمون در تممام
بیمارستآنها ،سعی بر آن است تا موجودی بیمارستآنها کاهش یابد .با توجه به شکل ( )9در مییابیم که با افزایش میزان
تقاضای بیمارستان ها ،موجودی بیشتری در مراکز خون نگهداری میشود .همننین به دلیل استفاده از مفاهیم موجمودی،
مراکزخون مقداری پالکت به عنوان ذخیره اطمینان در بانک خون خود نگهداری می کنند تما بتواننمد در دورههمای آتمی
تقاضای بیمارستآنها را تأمین نمایند .نگهداری موجودی پالکت در بیمارستآنها به دالیل ذکر شده سبب افزایش میمزان
هدررفت میشود ،زیرا شرایط نگهداری برای آنها فراهم نمیباشد .در نتیجه ،کاهش موجودی بیمارستان ها در شکل ()9
نشان میدهد که مدل شرایط را بهینه کرده است .همننین با کاهش موجودی ها ،میزان فسادپذیری بمه حمداتل مقمدار
خود یعنی صفر رسیده است.
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تاثیر میزان تقاضا بر موجودی

۵۰۰
۰
۸۲۳۱

۵۶۳۲

۷۳۰۸

تعداد پالکت

۱۰۰۰

۳۹۹۹

تقاضا
موجودی مرکز خون

موجودی بیمارستان

شکل  .9تأثیر میزان تقاضا بر تعداد موجودی

افزایش تعداد تسهیالت سبب افزایش هزینههای سیستم می گردد .در نتیجه انتخاب مناسب تعداد تسهیالت بسیار
اهمیت دارد .از سوی دیگر تعداد اهداکنندگان به عوامل دیگری همنون تمایل شخصی آنها برای اهدای خون و رفتار
پرسنل با مراجعه کنندگان بستگی دارد .به همین دلیل افزایش تعداد تسهیالت باید آگاهانه صورت گیرد و در نظر گرفتن
تعداد باال تنها هزینههای مازاد را به سیستم را تحمیل میکند .شکل ( )2این روند را به خوبی نشان میدهد.
تأثیر تعداد تسهیالت جمع آوری بر تعداد اهداکنندگان

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

تعداد اهداکنندگان

۱۰۰۰۰
۸۰۰۰
۶۰۰۰
۴۰۰۰
۲۰۰۰
۰
۱۰

تعداد تسهیالت جمع آوری خون

شکل  .2تأثیر هزینه تولید هر واحد پالکت بر موجودی پالکت

بحث و نتیجهگیری

به دلیل غیرتطعی بودن تعداد اهداکنندگان خون و تعداد بیماران نیازمند به هر یک از فرآوردههای خونی ،مدیریت خون
امری دشوار میباشد .از سوی دیگر ،ویژگیهای دیگر فرآوردههای خونی همنون فسادپذیری و نقش حیاتی آنها در
بهبود بیماران مدیریت زنجیره تأمین خون را با چالشهای اساسی روبه رو میکند.
در این تحقیق یک مدل برنامهریزی غیرخطی به منظور کمینه کردن هزینههای زنجیره تأمین ارائه شد .نوآوری
اصلی این پژوهش یکپارچهسازی تمام سطوح زنجیره تأمین پالکت با در نظر گرفتن مدل  EOQو مفاهیم موجودی و
همننین در نظر گرفتن ویژگیهای خاص خون از جمله فسادپذیری و عدم تطعیت تقاضا میباشد .با مجهز کردن
تسهیالت جمعآوری ثابت به تجهیزات آزمایش و پردازش واحدهای خون و بانک خونهای مناسب جهت نگهداری
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فرآوردههای خون ،میتوان انتقاالت میان تسهیالت و مراکزخون را کاهش داد و به تقاضای بیمارستآنها در زمان
کوتاهتری پاس داد .در این پژوهش با استفاده از مفاهیم موجودی سعی بر آن شد تا پالکتهای تخصیص نیافته به
بیماران در مراکز خون نگهداری شوند .کاهش موجودی در بیمارستآنها ،از یکسو نرخ فسادپذیری پالکت را کاهش
میدهد و از سوی دیگر سبب میشود تا با تخصیص بهینه مراکز خون ،کمبود کاهش یابد .همننین با استفاده از سیاست
فایفو در تخصیص پالکت ها در مراکز خون و بیمارستان ها ،میزان فسادپذیری حداتل می گردد.
یکی از چالشهای اصلی زنجیره تامین پالکت ،عدم تطعیت تعداد اهداکنندگان میباشد .همانطور که در این تحقیق
نشان داده شد ،با استفاده از مدل پیشنهادی میتوان با فراهم ساختن تسهیالت بیشتر و با استفاده از انتخاب تعداد و نوع
تسهیالت جمعآوری خون مورد نیاز ،فاصله میان اهداکنندگان تا هریک از تسهیالت کاهش داد و تمایل آنها برای
اهدای خون بیشتر نمود .با به کارگیری تعداد تسهیالت سیار میتوان تعداد اهداکنندگان را افزایش داد که این امر سبب
افزایش تعداد پالکتهای تولید شده از روشهای مذکور و کاهش کمبود در بیمارستان ها می گردد .از سوی دیگر با
افزایش تعداد مراکز خون ،سازمان دهی واحدهای خون و تخصیص آنها به بیمارستآنها نیز آسانتر میشود .در شرایط
کنونی یک مرکز خون وظیفه ارسال خون به تمام بیمارستآنهای استان را برعهده دارد که حجم کاری باالیی را به
پرسنل و مسئوالن متحمل میکند .با تخصیص بهینه بیمارستان ها به مراکز خون میتوان سرعت پاس دهی به نیاز
بیماران را کاهش داد و هزینه حمل و نقل میان سطوح مختلف زنجیره را بهبود بخشید.در این مدل با در نظر گرفتن تمام
بیمارستآنهای متقاضی پالکت و دستهبندی آنها با توجه به میزان تقاضای هریک به دو دسته پرمصرف و کم مصرف،
زنجیره تامین پالکت پیشنهادی به دنیای واتعی نزدیکتر شده است که این امر سبب افزایش کارایی مدل می گردد.
یه عنوان مطالعات آتی ،میتوان توسعههای مدل را با در نظر گیری شرایط زیر پیشنهاد نمود .از آنجائیکه
فرآوردههای خون دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود می باشند ،مدل ارائه شده را میتوان با در نظر گرفتن ویژگیهای
آنها مانند طول عمر ،شرایط نگهداری و کاربرد به سایر فرآوردههای خون و یا حتی اعضای بدن و هر ماده فسادپذیر
دیگر تعمیم داد و با در نظر گرفتن سن پالکت ،میزان تازگی پالکتهای تزریق شده را افزایش داد .همننین در صورت
فراهم شدن بانک خون مناسب در بیمارستان ها ،هر بیمارستان میتواند مانند یک مرکز خون در نظر گرفته شود و مازاد
موجودی خود را به بیمارستآنهای نیازمند ارسال نماید و انتقال عرضی میان بیمارستآنها صورت گیرد .انتقال عرضی
عالوه بر کاهش میزان کمبود در بیمارستآنها ،میزان تازگی پالکتهای تزریق شده را نیز افزایش میدهد.

منابع
یعقوبی ،س .و کمامور ،م .)9919( .ممدیریت مصمرف فمرآورده هما در زنجیمره ی تمأمین خمون بما در نظمر گمرفتن امکمان اننقمال
جانبی بین بیمارستان ها(مطالعه ی موردی :شهر تهران) .مطالعات مدیریت صنعتی ،42)9( ،ص.991-19 .

...موجودی فرآورده های خونی (پالکت) در زنجیره تأمین خون-ارائه مدل مکان یابی

091

References
Abdulwahab, U. & Wahab, M.I.M, (2014). Approximate dynamic programming modeling for a
typical blood platelet bank. Computers & Industrial Engineering, 78, 259-270.
Arvan, Meysam; Tavakkoli-Moghaddam, Reza & Abdollahi, Mohammad, (2015). Designing a
bi-objective and multi-product supply chain network for the supply of blood. Uncertain
Supply Chain Management, 3, 57-68.
Asllani, Arben, Culler, Elizabeth & Ettkin, Lawrence, (2013). A simulation‐based apheresis
platelet inventory management model. Transfusion, 54(10), 2730-2735.
Beliën, Jeroen & Forcé, Hein, (2012). Supply chain management of blood products: A literature
review. European Journal of Operational Research, 217(1), 1-16.
Civelek, Ismail, Karaesmen, Itir & Scheller-Wolf, Alan, (2015). Blood platelet inventory
management with protection levels. European Journal of Operational Research, 243(3),
526-838.
Duan, Jingnan, Su, Qiang, Zhu, Yanhong & Lu, Yuanshan, (2018). Study on the Centralization
Strategy of the Blood Allocation Among Different Departments within a Hospital.
Journal of Systems Science and Systems Engineering, 27, 417-434.
Ensafian, Hamidreza & Yaghoubi, Saeed, (2017). Robust optimization model for integrated
procurement, production and distribution in platelet supply chain. Transportation
Research Part E: Logistics and Transportation Review, 103, 32-55.
Ensafian, Hamidreza, Yaghoubi, Saeed & Modarres Yazdi, Mohammad, (2017). Raising quality
and safety of platelet transfusion services in a patient-based integrated supply chain under
uncertainty. Computers & Chemical Engineering, 106, 355-372.
Eskandari-Khanghahi, Marzieh; Tavakkoli-Moghaddam, Reza; Taleizadeh, Ata Allah &
Hassanzadeh Amin, Saman, (2018). Designing and optimizing a sustainable supply chain
network for a blood platelet bank under uncertainty. Engineering Applications of
Artificial Intelligence, 71, 236-250.
Haijema, René, Wal, Jan Van der & Nico M. van Dijk, (2007). Blood platelet production:
Optimization by dynamic programming and simulation. Computers & Operations
Research, 34(3), 760-779.
Haghjoo, N.;Tavakkoli-Moghaddam, R.;Shahmoradi-Moghadam, H. & Rahimi, Y., (2020).
Reliable blood supply chain network design with facility disruption: A real-world
application.Engineering Applications of Artificial Intelligence, 90, 1-18.
Hamdan, Bayan & Diabat, Ali, (2019). A two-stage multi-echelon stochastic blood supply chain
problem. Computers & Operations Research, 101, 130-143.
Haeri, A.; Hosseini-Motlagh, S.-M.; Ghatreh Samani, M. R. & M. Rezaei, (2020). A mixed
resilient-efficient approach toward blood supply chain network design. International
Transactions in Operational Research, 27, 1962–2001.
Hosseinifard, Zahra & Abbasi, Babak, (2018). The inventory centralization impacts on
sustainability of the blood supply chain. Computers & Operations Research, 89, 206-212.
Max Shen, Zuo-Jun, Coullard, Collette & Daskin, Mark S, (2003). A Joint Location-Inventory
Model. Transportation Science, 37(1), 40-55.
Norouzi, N., Tavakkoli-Moghaddam, R., Ghazanfari, M., Alinaghian, M., Salamatbakhsh, A.,
(2012). A New Multi-Objective Competitive Open Vehicle Routing Problem Solved by
Particle Swarm Optimization. Networks and Spatial Economics, 12, 609-633.

099

4  شماره،11  دوره،1911 ،مدیریت صنعتی

Osorio, Andres F., Brailsford, Sally C. & Smith, Honora, (2015). A structured review of
quantitative models in the blood supply chain: a taxonomic framework for decisionmaking.
International Journal of Production Research, 53(24), 7191-7212.
Pirabán, A., Guerrero, W.J. & Labadie, N., (2019). Survey on blood supply chain management:
Models and methods. Computers & Operations Research, 112, 1-23.
Qiu, Ruozhen & Wang, Yizhi, (2016). Supply Chain Network Design under Demand
Uncertainty and Supply Disruptions: A Distributionally Robust Optimization Approach.
Scientific Programming, 2016(2), 1-15.
Rajendran, Suchithra & Ravindran, A. Ravi, 2017. Platelet ordering policies at hospitals using
stochastic integer programming model and heuristic approaches to reduce wastage.
Computers and Industrial Engineering, 110, 151-164.
Ramezanian, Reza & Behboodi, Zahra, (2017). Blood supply chain network design under
uncertainties in supply and demand considering social aspects. Transportation Research
Part E: Logistics and Transportation Review, 104, 69-82.
Seirfried, E., Klueter, H., Weidmann, Christian, Staudenmaier, T., Schrezenmeier, Hubert,
Henschler, Reinhard, Greinacher, A. & Mueller, Markus M., (2011). How much blood is
needed?. Vox Sanguinis, 100(1), 10-21.
Shokouhifar, M.; Sabbaghi, M. & Pilrvari, N., (2021). Inventory management in blood supply
chain considering fuzzy supply/demand uncertainties and lateral transshipment.
Transfusion and Apheresis Science,103103.
Yousefi Nejad Attari, Mahdi, & Neishabouri Jami, Ensyieh, (2018). Robust stochastic multichoice goal programming for blood collection and distribution problem with real
application. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 35(23-24), 1-19.
Zahiri, B.; Torabi, S. Ali; Mohammadi, M. & Aghabegloo, M., (2018). A multi-stage stochastic
programming approach for blood supply chain planning. Computers and Industrial
Engineering, 122, 1-14.

