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کاربرد قرارداد رزرو در کنترل اپیدمی با استفاده از واکسیناسیون و درمان
*2

نفیسه شمسی گمچی ،1سید علی ترابی
 .7دانشجوی دکتری مهندسی صنایع پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 .5استاد دانشکدۀ مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت ،39/70/51 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،39/05/03 :تاریخ تصویب)39/09/57 :

چکیده
زنجیرههای تأمین دارو و واکسن از زنجیرههای تأمین سایر اقالم امدادی بسیار متفاوت است؛ بنابراین باید در مناطق بالقوۀ شیوع بیماریهای بومی ،در
فاز قبل از وقوع بحران ،سیاستهای الزم برای کنترل بهموقع آنها در پیش گرفته شود .در این مقاله ،یک قرارداد رزرو برای تأمین واکسن و دارو در فاز
قبل از وقوع بحران طراحی شده است تا در صورت وقوع اپیدمی بیماریهای واگیردار بهعنوان یکی از عواقب وقوع بحران های طبیعی و غیرطبیعی بتوان
آن را کنترل کرد .بهکمک مدل طراحیشده و با درنظرگرفتن مدل اپیدمی  ،SIRمیزان واکسن و داروی موردنیاز تعیین شده و سپس با استفاده از بازی
استکلبرگ به تعیین پارامترهای قرارداد رزرو پرداخته شده است .بهمنظور تبیین کاربردی بودن مدل ریاضی ،یک مثال عددی ارائه و نتایج آن تحلیل
شده است.
واژههای کلیدی :بازی استکلبرگ ،قرارداد رزرو ،کنترل بهینه ،مدل اپیدمی  ،SIRواکسیناسیون.

مقدمه
بر اساس آمارها ،ساالنه بالیای طبیعیی بسییاری در سراسیر
جهان رخ می دهد .در طول سال  ،5079تعداد  972حادثیۀ
طبیعی در سراسیر دنییا رخ داده کیه منجیر بیه هزینیۀ 94
میلیارد دالری شیده اسیت [ .]7در سیال  5072نییز 39/9
میلیون نفر قربانی چنین حیوادثی شیدهانید [ .]5همچنیین
احتمال شیوع بیماریهای عفونی و واگیردار در این شیرای
بسیار افزایش یافته که عالوهبر تلفات مسیتقی و زودهنگیام
حوادث طبیعی ،عامل دیگری برای ایجاد تلفات پس از وقوع
حادثه هستند.
وقوع حوادث طبیعی و بحرانهای گوناگون ،هزینههیای
مالی و جانی بسیاری بهدنبال دارد و منجر به تلفات جیانی،
جراحات شدید و کمبود منابع غذایی مییشیود .بسییاری از
تلفات جانی و جراحات شدید بالفاصله پس از وقیوع حادثیه
به وجود می آیند؛ درحالی که شیوع بیماری و کمبود غیذا در
ادامه افزایش یافته و به نوع حادثه و طول مدت آن وابسیته
است؛ برای مثال ،شیوع بیماری سالک در ب پیس از زلزلیه
آغاز شد و پس از گذشت حیدود  79سیال ،همچنیان افیراد
مبتال بیه آن وجیود دارنید و ایین بیمیاری اپییدمیک هنیوز
ریشه کین نشیده اسیت [ .]9یکیی از دالییل عمیدۀ چنیین
*نویسندة مسئول

اپیییدمیهییایی ،کمبییود ابزارهییای کنترلییی ماننیید واکسیین،
آمییوز هییای الزم و درمییان کییافی اسییت؛ بنییابراین وجییود
تمهیدات الزم مانند تأمین مناسب واکسین و دارو از سیوی
سازمان های متولی بهداشت مانند وزارت بهداشت ،سیازمان
غییذا و دارو و هییاللاحمییر ،در فییاز پیییش از بحییران بییرای
پیشگیری از گستر بیماریها در منطق بحرانزده نقشیی
بسیار حیاتی خواهد داشت.
برنامههای مناسب برای تأمین و پیشذخیرهسیازی اقیالم
مورد نیاز در فاز پیش از بحران کمک بسیاری به مهار اپیدمی
بهعنوان یکی از عواقب وقوع بحران میکنید .از سیوی دیگیر،
بهدلیل غیرقابل پیشبینیبودن زمان و مکیان و شیدت وقیوع
بحران ،تقاضا برای اقالم امدادی عدم قطعییت بسییاری دارد.
همچنین هزینه های ناشی از انبارداری و فاسدشدن آنهیا در
صورت عدم وقوع بحران باال خواهد بود .بیرای مقابلیه بیا ایین
مشکل ،استفاده از قراردادهای خدمت مناسب ماننید قیرارداد
رزرو 7میان سازمان مسئول و تأمینکنندۀ اقالم امدادی نقش
بسیار مهمی را ایفا خواهند کیرد [ .]4براسیاس قیرارداد رزرو،
خرییدار مقیدار پییشبینییشیده از اقیالم میورد نظییر را رزرو
میکند .تأمینکننده نیز متعهد میشود در زمان اجراییشدن
قییرارداد ،مقییدار سییفار را تییا سییقو رزروشییده و در زمییان
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تعیینشده در قرارداد تیأمین کنید [ .]2بیا توجیه بیه فراینید
زمان بر تولید واکسن ،چنین قراردادی درمورد تأمین واکسین
(بهعنوان ابزار کنترلی مفید) هنگام وقوع اپییدمی در کیاهش
زمان تحویل و هزینۀ خرید آن بسیار میثثر اسیت .همچنیین،
در صورت نبود چنین قراردادی ،هنگام وقوع بحران ،سیازمان
متولی بهداشت ناچار به تأمین واکسن با قیمت باال و پیذیر
مشییکالتی ماننیید زمییان تحویییل طییوالنی ،نوسییانات نییرخ ارز،
گرفتاریهای واردات و ...خواهد بود.
در مقالۀ حاضر ،کیاربرد جدییدی از قیرارداد رزرو بیرای
تأمین واکسن و داروی موردنیاز منیاطق بحیرانزده پیس از
وقییوع بحییران ارائییه شییده اسییت .در چییارچوپ پیشیینهادی،
خریدار میزان واکسن و داروی مورد نییاز خیود را براسیاس
مدل اپیدمی مناسیب بیمیاری واگییردار میوردنظر تخمیین
میزند و بهدنبال کاهش هزینۀ اجتماعی ناشیی از گسیتر
بیماری است .همچنین تأمینکننده با تعیین قیمیت رزرو و
قیمت اجرای قرارداد به دنبال افزایش سیود ناشیی از رزرو و
فرو واکسن و داروی تولیدی است .مدل اپیدمی ارائهشده
در این مقاله SIR ،است که تحت آن ،واکسن و دارو پس از
دریافت بهمنزلۀ ابزار کنترلیی بیرای پیشیگیری از گسیتر
بیماری استفاده میشود.
بهمنظور تبیین کارایی میدل ،مثیالی بیههمیراه تحلییل
حساسیت یکی از پارامترهای مه قرارداد در بخش  2ارائیه
شده است .مدل پیشنهادی و رو حل در بخیشهیای  9و
 4آمده و در بخش  2نیز شاهد نتیجهگیری و پیشنهاد برای
پژوهشهای آتی خواهی بود.
پیشینة پژوهش
عملکرد بهینۀ زنجییرۀ تیأمین نیازمنید اجیرای مجموعیهای
دقیق از اقداماتی است که با همیاهنگی و همکیاری اجیزای
زنجیرۀ تأمین انجام میی شیود .در بیشیتر میوارد ،هرییک از
اجزای زنجیرۀ تأمین به فکر سیود فیردی خیویش هسیتند؛
بنابراین برای ایجاد هماهنگی میان اجزای مختلو زنجیره و
افزایش سود کل زنجیره باید انگیزههیای کیافی بیرای اعایا
وجود داشته باشد .قراردادهای همکاری بسیاری بیرای ایین
منظور در زنجیرههای تأمین تجاری طراحی شده است ،امیا
بیشتر آنها کارایی الزم را در زنجیرۀ تأمین واکسن ندارند.
زنجیرۀ تأمین واکسن شامل افراد ،سیست هیا ،امکانیات،
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تجهیزات و فعالیتهایی است کیه واکسین میورد نییاز ییک
منطقه را از محل تولید آن بیه افیراد حاضیر در آن منطقیه
تحویل میدهند [ .]9زنجییرۀ تیأمین واکسین ویژگییهیای
منحصربهفردی مانند فسادپذیری ،منافع غیرخطی حاصل از
واکسیناسیون در سالمت افراد ،غیر سودآوربودن برنامههیای
واکسیناسیون برای دولیت و ارز حاصیل از جلیوگیری از
گستر بیماریها دارد []1؛ بنیابراین بیا توجیه بیه هزینیۀ
باالی تولید واکسن و نیاز به افزایش ظرفیتهای الزم بیرای
ذخیرهسازی آنها در انبارهای مجهز بیه تجهییزات زنجییرۀ
سرد 5،مدیریت زنجیرۀ تأمین واکسن بسیار اهمیت خواهید
داشت [.]9
هریییک از بخییشهییای مختلییو زنجیییرۀ تییأمین ماننیید
تأمینکننده و خریدار بهدنبال افزایش سیود خیود هسیتند؛
بنابراین استفاده از قراردادهای همکاری مانند قرارداد فرو
به قیمیت عمیده ،9قیرارداد بییع متقابیل ،4قیرارداد تسیهی
درآمد ،2قرارداد با انعطیا پیذیری در تعیداد سیفار هیا 9و
قرارداد با تخفیو روی تعداد سفار ها 1نقش بسیار مهمیی
در این زمینیه ایفیا مییکننید [ .]77-3همچنیین ،قیرارداد
دیگری با عنوان قرارداد رزرو وجود دارد کیه در آن خرییدار
با پرداخت بخشی از قیمت هر واحید از محصیول میوردنظر
(بییا عنییوان قیمییت رزرو) سییفار خییود را رزرو میییکنیید.
تأمینکننده نیز متعهید مییشیود تیا پاییان زمیان قیرارداد،
چنانچه نیاز به اجراییشدن آن بیود ،بیا دریافیت باقیمانیدۀ
قیمت هر واحد محصول (با عنوان قیمت اجراییی) سیفار
خرییدار را تیا سییقو مقیدار رزروشییده تحوییل دهیید []75؛
بنابراین در شرایطی که عدم قطعیت باال در تقاضا باشید ،ییا
محصول مورد نظر تاریخ انقایا داشیته باشید ،قیرارداد رزرو
اهمیت و کاربرد بسیاری خواهید داشیت [ .]79-77چنیین
قراردادی میتواند در تأمین واکسن و دارو بسیار مثثر باشد.
در میان انواع واکسینهیا ،بسییاری از پژوهشیگران بیازار
واکسن آنفوالنزا را بررسی کردند؛ زیرا آنفوالنزا ییک بیمیاری
تنفسی است که بهسرعت گستر مییابد و به وقوع اپیدمی
فصلی منجر میشود .معموالً آنفوالنزا در سراسر جهان با نرخ
 70-2درصد در میان بزرگساالن و  90-50درصد در مییان
کودکان رخ میدهد .همچنین براساس تخمینهیای سراسیر
جهان ،ساالنه  2-9میلیون نفر بهشیدت دچیار ایین بیمیاری
میییشییوند و  200-520هییزار نفییر جییان خییود را از دسییت
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میدهند []74؛ بنابراین تحویل بهموقع واکسن و برنامهرییزی
برای مواجههنشدن بیا کمبیود آن مییتوانید میانع گسیتر
بیماریهای واگیردار و مرگومیر ناشی از آنها شود.
چیک و همکاران قراردادهای مختلفی را مطالعه کردنید
و بییه بررسییی تییأثیرات قییرارداد تسییهی هزینییه 9بییرای
هماهنگکردن زنجیرۀ تأمین واکسن با فرض عیدم قطعییت
تقاضا پرداختند [ .]1چنیین قیراردادی بیا کیاهش ریسیک
تولیدکننده ،انگیزه ای برای وی ایجاد میکند تا میزان تولید
خود را افزایش دهد .ادیدا و همکیاران تیأثیرات سوبسیید را
بهعنوان مکانیس هماهنگی برای ایجاد انگیزه در بخشهای
مختلو بازار واکسن بررسی کردند [ .]72ژانیگ و همکیاران
با درنظرگرفتن عیواملی از قبییل تقاضیای احتمیالی ،زمیان
انقایای اقیالم ،اتیال منیابع در صیورت اسیتفادهنکییردن و
کارایی هزینه ،به بررسی سیاستهای رزرو برای تأمین اقالم
مورد نیاز در حوزۀ لجستیک بشردوسیتانه پرداختنید [.]79
نتایج این مقاله نشان میدهید بهتیرین سیاسیت در تیأمین
اقالم امدادی ،همکاری با تأمینکننده بیرای رزرو بخشیی از
مواد مصرفی و اولویتدهی به تأمینکننیدگانی بیا کمتیرین
هزینۀ عملیاتی و بیشترین سه بازار است.
همان طور که پیشتر ذکر شد ،قیرارداد رزرو ،مکانیسی
مناسبی برای هماهنگی اجزای مختلیو زنجییرۀ تیأمین بیا
تقاضای غیرقطعی است که در آن مبلغ قرارداد در دو بخش
پرداخت می شود و خطرهای ناشی از اختالالت تولیید را در
زمان وقوع بحران بهطور چش گیری کاهش میدهید [.]71
ژائو و همکاران به مقایسۀ قیرارداد فیرو عمیده و قیرارداد
رزرو در شییرای عییدم قطعیییت عرضییه پرداختنیید و نتیجییه
گرفتند که قرارداد رزرو در چنیین شیرایطی بسییار کارآمید
است [ .]77همچنین لیانگ و همکاران قرارداد رزرو دیگری
را درمورد مدیریت زنجیرۀ تأمین اقالم امدادی ارائیه کردنید
که در آن خریدار هنگام وقوع بحران و پس از مشخصشدن
میزان دقییق تقاضیا ،سیفار خیود را ثبیت مییکنید [.]4
شمسی و همکاران نیز قیرارداد رزرو جدییدی بیرای تیأمین
واکسن مورد نیاز میان خریدار و تأمینکننیدههیای اصیلی و
پشتیبان را با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان تأمینکننیدههیا
ارائه دادند تا به کنترل بهموقع اپیدمی بپردازند [.]79
همانطور که در بخش قبل اشاره شید ،یکیی از عواقیب
وقوع بحران ،شیوع بیماریهیای واگییردار و وقیوع اپییدمی
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است« .اپیدمی» یعنی وقوع مواردی از یک بیماری که فراتر
از حالت عادی در زمان و مکان مشخص اسیت؛ بنیابراین بیا
اسییتفاده از مییدلسییازی بیمییاریهییای واگیییردار میییتییوان
مکانیس ی هییای گسییتر بیمییاریهییا را بررسییی کییرد و بییا
پیش بینی دوره های شیوع بیماری ،راهبردی مناسیب بیرای
کنترل اپیدمی ارائه داد [.]73
مدل های اپیدمی یکیی از ابزارهیای مهی شیبیه سیازی
بیماری های واگیردار و عفونی هستند که با استفاده از آنها
می توان روند رشد بیماریهای واگیردار را پیشبینی کیرد و
راهبردهای ضیروری را بیرای پیشیگیری از گسیتر آنهیا
درپیش گرفت SIR .اولین مدل ریاضی اپییدمی اسیت کیه
کرماک و مککندریک در سال  7351ارائه دادنید [ .]50در
این مدل ،تعداد جمعیت ثابت است و تنها از سه زیرگروه S
(زیرگیروه افییراد مسیتعد پییذیر بیمیاری)( I ،افییراد دارای
بیمییاری واگیییردار) و ( Rافییراد درمییانشییده و ایمیینشییده)
تشییکیل شییده اسییت .بیییوک تاهتییاکین و همکییاران مییدل
جدیدی از لجستیک را برای کنترل بیماری ابوال 3در غیرپ
آفریقا ارائه دادند .در ایین مقالیه ،عیواملی ماننید نیرخهیای
انتقال بیماری متفیاوت بیرای نیواحی جغرافییایی گونیاگون
درنظر گرفته شیده و تیأثیر مهیاجرت بیمیاران و نیرخهیای
مختلو درمان بیماران با توجه بیه ظرفییت محیدود مراکیز
درمانی بررسی شده است [.]57
مفهوم مه در مدلسازی بیماریهای واگییردار عبیارت
است از  70 R 0که بهصورت تعداد افراد بیمارشده توس یک
فرد بیمار در طول بیماری وی تعرییو مییشیود .ایین نیرخ
درمورد بیماریهای واگیردار مختلو تعیین شده و براسیاس
مقادیر آن ،تصمی گیری مناسیب بیرای از بیین بیردن ایین
بیمییاری صییورت گرفتییه اسییت .در حالییت کلییی ،چنانچییه
 R 0  1باشد ،بیماری در طول زمان بهخودیخیود از بیین
خواهد رفت ،اما چنانچه  R 0  1باشد بیماری مییتوانید در
میان جمعیت یک منطقه گستر یابد و به اپیدمی تبیدیل
شود .در ایین مییان ،ابیزار قدرتمنیدی کیه رونید گسیتر
بیماریهای واگیردار را قابلبررسی میکند ،تئیوری کنتیرل
بهینه در حوزۀ سالمت است که مثثرترین ابزار برای کاهش
بیماران در وقوع اپییدمی محسیوپ مییشیود .پژوهشیگران
بسیییاری بییه مییدلسییازی تییأثیر ابزارهییای کنترلییی ماننیید
واکسیناسیون ،درمان ،آموز و ...با رویکیرد کنتیرل بهینیه
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برای کنترل بیماریهای واگیردار پرداختهاند [.]59 ،55
با توجه به اینکه وقوع اپییدمی پیس از وقیوع بحیرانهیای
طبیعیی و غیرطبیعییی وجییود دارد و تییأمین ابزارهییای کنترلییی
موردنیاز فرایندی زمانبیر اسیت ،هید پیژوهش حاضیر ارائیۀ
قرارداد رزرو برای تأمین واکسن و دارو بهعنوان ابزار کنترلیی در
فاز پیش از وقیوع بحیران اسیت تیا در صیورت وقیوع بحیران و
گستر بیماریهای واگیردار ،امکیان کنتیرل بیهموقیع آنهیا
باشد .بدینترتیب ،نوآوریهای این مقاله شامل موارد زیر است:

 ارائۀ کاربرد جدیدی از قرارداد رزرو در تأمین واکسین
و دارو برای پیشگیری از وقوع اپیدمی در فیاز پیس از
وقوع بحران با استفاده از مدلهای اپیدمی؛
 استفادۀ ه زمان از دارو و واکسن بیهعنیوان ابزارهیای
کنترلیی و درنظرگیرفتن تیأثیر چنیین متغیرهییایی در
تعیین مقدار بهینۀ سفار ؛
 ارائۀ رویکرد حل ترکیبی با استفاده از تئیوری کنتیرل
بهینه و رو های حل دقیق مدلهای غیرخطی.

جدول  .1خالصة پژوهشهای بررسیشده
تأمین واکسن

تأمین دارو

(ابزار پیشگیری بیماری)

(ابزار درمان بیماری)


















پژوهش

قرارداد همکاری

مدل اپیدمی

[ ]1
[]72

قرارداد تسهی هزینه
مکانیس هماهنگی با تأثیرات
سوبسید
سیاست رزرو در سمت خریدار
قرارداد فرو عمده و رزرو
قرارداد رزرو



















[]79
[]77
[]79
[]57
پژوهش حاضر


قرارداد رزرو در سمت
تأمینکننده

بیان مسئله
با توجه به اهمیت سالمت عمیومی در هیر جامعیه و اینکیه
کشییور ایییران در مییوقعیتی قییرار دارد کییه احتمییال وقییوع
بحرانهای طبیعی مانند زلزله و سییل در آن بسییار اسیت،
وجود برنامهای ازپییش تعییینشیده در فیاز پییش از وقیوع
بحران برای تیأمین واکسین و داروی میورد نییاز بیهمنظیور
کنترل بیمیاریهیای واگییردار ضیروری اسیت .در جلسیات
برگزارشده با کارشناسان وزارت بهداشیت و سیازمان غیذا و
داروی ایران ،مشخص شد در حال حاضر سازمانهای متولی
بهداشت ،در صورت وقوع بحران به تیأمین واکسین و داروی
موردنیاز از سراسر جهان بهکمک شرکتهای فوریتی اقیدام
میکنند .این روند امیری زمیانبیر اسیت و گیاهی بیهدلییل
نوسانات ارزی به شدت موجب افیزایش هزینیه هیای تیأمین
میشود؛ بنابراین تصمی گییری پیشیگیرانه در فیاز پییش از
وقوع بحران ،سبب کنترل به موقع اپیدمی ،کاهش چش گیر
هزینههای تأمین و هزینههای اجتمیاعی ناشیی از گسیتر
بیماری خواهد شد .برای حل چنین مشیکلی ،بیا توجیه بیه

بحران

عدم قطعییت بیاال در سیمت تقاضیا مییتیوان از چیارچوپ
قرارداد رزرو بهخوبی بهرهمند شد.
در این پژوهش ،یک تأمینکنندۀ واکسن و دارو و ییک
خریدار (مانند سازمان متولی بهداشت) درنظر گرفتیه شیده و
قرارداد رزرو مییان آنهیا منعقید شیده اسیت .براسیاس ایین
قرارداد ،خریدار به تعیین میزان سفار رزرو خود میپیردازد
و بخشی از قیمت هر واحید را در فیاز پییش از وقیوع بحیران
(قیمت رزرو) پرداخت میکند .سپس در صورت وقوع بحیران
در بازۀ زمانی تعیینشده در قرارداد ،قرارداد را اجرایی میکند
و به ثبت سفار نهایی خود حیداکثر تیا سیقو مییزان رزرو
میپردازد .از سوی دیگر ،تأمینکننده متعهد میشود پیش از
پایان قرارداد ،در صورت اجراییشدن آن با دریافت باقیمانیدۀ
هزینه بهازای هر واحد سفار نهایی در زمان مقرر ،سیفار
را تحویل دهد؛ بنابراین خریدار باید میزان تقاضای واکسین و
داروی منطقهای را ،کیه در آن احتمیال وقیوع بحیران وجیود
دارد ،بهمنظور مقابله با وقوع اپیدمی تخمین بزند و رزرو خود
را انجام دهد.

کاربرد قرارداد رزرو در کنترل اپیدمی با استفاده از واکسیناسیون و درمان

مدل خریدار
با توجه به اینکه ایمن سازی با استفاده از واکسین و درمیان
بییا اسییتفاده از دارو ،ابزارهییای کنترلییی بییرای پیشییگیری از
گستر بیماری های واگییردار و بیروز اپییدمی هسیتند ،از
مدل اپیدمی  SIRبرای تعییین مقیدار متغیرهیای کنترلیی
استفاده می شیود؛ بنیابراین خرییدار بیا مسیئله ای دوهدفیه
روبهروست :حداقلکردن هزینیۀ تیدارکات و حیداقلکیردن
هزینۀ اجتماعی با تخمین تقاضا برای دارو و واکسن.
V

Min Cos t p  oV
.  o '.D  p [  eyf ( y )dy
0

()7



D

  e ' y ' f ( y ')dy '   (eV  ( y V ) )f ( y )dy
0

V



]'   (e ' D  ( y ' D ) )f ( y ')dy
D

در رابطۀ  ،7هد حداقلکردن هزینۀ تدارکات است.
بخش اول شامل هزینۀ رزرو Vواحد واکسن و  Dواحد
داروست .بخش دوم با احتمال  pرخ میدهد که در آن p
احتمال وقوع بحران است .در صورت وقوع بحران ،خریدار
براساس نیاز منطقه مقدار واکسن و داروی مدنظر خود را
تعیین میکند و بهترتیب تا سقو  Vو  Dواحد با پرداخت
هزینۀ  eبرای هر واحد واکسن و ' eبرای هر واحد دارو
سفار را ثبت میکند .چنانچه میزان تقاضا بیشتر از
حداکثر مقدار سفار باشد ،خریدار با هزینۀ کمبودی
معادل  بهازای هر واحد واکسن و دارو مواجه خواهد شد.
در رابطۀ  )y'( y ،7و ) )f(y')( f(yبهترتیب متغیر تصادفی
تقاضای واکسن (دارو) و تابع توزیع مربوط هستند.


Min Cos t s   c so I (t )dt
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واکسینهشده به تعداد کل افراد مستعد پذیر

بیماری اسیت و

هزینهای معادل  cvبرای واکسیناسیون دارد u 2 (t ) .نیز متغییر
کنترلی دوم و نسبت افراد درمانشده به کل افراد بیمار اسیت و
هزینهای معادل  c dبرای درمیان دارد .بایید توجیه داشیت کیه
پس از دریافت سفار مربوط به دارو و واکسن براسیاس میدل
اپیدمی  ،SIRتعداد بیماران کاهش مییابد؛ بنابراین میدلهیای
اپیدمی در این مسئله نقش بسییار مهمیی خواهنید داشیت .بیا
توجه به اینکه زمان تحویل واکسن و دارو  واحد زمانی بعد از
وقوع بحران است ،بیا دو نیوع میدل اپییدمی سیروکار خیواهی
داشت؛ مدل اپیدمی  SIRبیدون ابیزار کنترلیی در بیازۀ زمیانی
]  [0,و مدل اپیدمی  SIRبا ابزار کنترلی در بازۀ زمیانی ] [ ,T
 T .زمانی است که در آن  R 0  1است؛ بنابراین در طول زمان
 ، 0  t  با مدل اپیدمی  SIRبدون ابزار کنترلی با معیادالت
دیفرانسیل رابطۀ  9مواجه هستی :
dS
    S   SI
dt
dI
  SI   I   I
dt
dR
  I R
dt

()9

رابطۀ  9نشاندهندۀ نرخ تغییرات تعیداد افیراد مسیتعد
پذیر بیمیاری ( ،)Sبیمیاران ( )Iو افیراد بهبودیافتیه ()R
است  .نرخ ورود افراد به دسیتۀ   ،Sنیرخ میرگومییر
طبیعی افراد  ،نرخ انتقال بیماری و  نرخ بهبود طبیعی
افراد بیمار است.
(الو)

0

()5

T

)   (c so I (t


1
(cv u12 (t )  c d u 22 (t )))dt
2



رابطۀ  5میزان هزینیۀ اجتمیاعی ناشیی از بیمیاری افیراد و
درمان و واکسینهکیردن آنهاسیت .بخیش اول رابطیه ،هزینیۀ
ناشی از افراد بیمار پیش از دریافیت ابزارهیای کنترلیی (ماننید
واکسن و دارو) است که در آن  c soهزینۀ اجتماعی بهازای هیر
فرد بیمار I(t) ،تعداد افراد بیمار قبل از درمان و واکسیناسییون
و زمان تحویل ابزارهای کنترلی اسیت .بخیش دوم بیه زمیان
دریافت دارو و واکسن بهعنوان ابزارهای کنترلیی مربیوط اسیت
که در آن با هزینۀ اجتماعی ناشی از افراد بیمار پس از درمان و
واکسیناسیون و هزینههیای مسیتقی درمیان و واکسیناسییون
روب یهرو هسییتی  u1 (t ) .متغیییر کنترلییی اول و نسییبت افییراد

(پ)

شکل  .1الف) مدل  SIRاستفادهشده در مدل قبل از دریافت
ابزارهای کنترلی
ب) مدل  SIRپس از دریافت واکسن و دارو بهعنوان ابزارهای کنترلی

هنگییامی کییه ابزارهییای کنترلییی شییامل واکسیین و دارو
براساس قرارداد تحویل خرییدار داده شید ،بیا فیرض اینکیه
بالفاصله درمان و واکسیناسیون انجام شود ،در طیول میدت
   t  Tبا مدل اپیدمی  SIRبا ابزارهای کنترلی روبیهرو
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MaxE ( )  oV
)) .  o '.D  (c pV  c p'  ' D  hs (V   ' D

خییواهی بییود .در رابطییۀ  4معییادالت دیفرانسیییل مربییوط
مشاهده میشود:

()4

dS
    S   SI  u 1S
dt
dI
  SI   I   I  u 2 I
dt
dR
  I   R  u 1S  u 2 I
dt
S (0)  0, I (0)  0, R (0)  0

بییا توجییه بییه رابطییۀ  ،4متغیییر کنترلییی  u 1بییهکمییک
واکسیناسیون سبب کاهش افراد مسیتعد پیذیر بیمیاری
میشود u 2 .نیز با درمان به کاهش بیماران میانجامد .شکل
 7نشاندهندۀ مدل  SIRقبیل و بعید اسیتفاده از ابزارهیای
کنترلی است.
مدل تأمینکننده
هد تأمین کننده در این مدل ،تعیین قیمت رزرو ( ' o , o
) و قیمت اجرایی شدن قرارداد ( '  ) e , eبرای حداکثرکردن
سود ناشی از فرو واکسن و داروست .از آنجا که تولید و
رزرو کل مقدار سفار بیرای تیأمین کننیده غیراقتصیادی
است ،وی بخشی از سیفار (  درصید از کیل سیفار
واکسن و '  درصد از کل سفار دارو) را بیا هزینیۀ c p
تولید و برای زمان اجرای قرارداد با هزینۀ نگهداری ( ) hs
انبار می کند .ممکن است قرارداد رزرو هیچ گاه اجرا نشود؛
در این صورت کل مقیدار تولیید و انبارشیده بایید اسیقاط
شود؛ بنابراین تأمین کننده براساس فاکتورهایی مانند نیرخ
اخییتالل در سیسییت خییود ،هزینییۀ نگهییداری ،ظرفیییت
تجهیییزات زنجیییرۀ سییرد و اسییتفاده از تحلیییل هزینییه و
فایده ،77مقدار اقتصادی تولید را تخمین می زند؛ البته این
مقدار در ادبیات لجستیک بشردوستانه ،پیارامتری بیرونیی
درنظر گرفته می شود .در صورت انقاای زمان قرارداد ،ییا
نبود بحران و نیاز نداشتن به اجرایی شدن آن ،تولیدکننیده
ناچار است مقدار تولیدشده را با قیمیت  svاسیقاط کنید.
همچنین در صورت وقوع بحران و نییاز بیه اجرایییشیدن
قرارداد ،دو حالت برای تأمینکننده بیه وجیود میی آیید.7 :
مقدار سفار کمتر که مساوی مقدار انبارشده اسیت و در
این صورت به تولید مقدار اضافی نیازی نیسیت .5 ،مقیدار
سفار بیشتر از مقدار انبارشده است.

V

 p (  (ey  sv (V  y ))f ( y )dy
0

V

()2

  (ey  c p ( y  V ))f ( y )dy
V

' (e ' y ' sv '( ' D  y '))f ( y ')dy
)' (e ' y ' c p' ( y '  ' D ))f ( y ')dy

 'D



D



0

 'D

) (1  p )(sv V  sv ' ' D

بخش اول رابطۀ  2مربوط بیه درآمید حاصیل از رزرو V

واحد واکسن و  Dواحد داروست .بخش دوم ،هزینۀ تولید و
نگهداری بخش تولیدشده از واکسن و داروست .بخش سیوم
زمانی رخ مییدهید کیه بحرانیی بیهوقیوع پیوسیته باشید و
تأمینکننده با دریافت هزینۀ اجرایییشیدن قیرارداد مقیدار
سفار را تحویل میدهد .درواقع پس از زمان وقوع بحران،
خریدار میزان سفار خود را حداکثر تا مقدار رزروشیده از
واکسن و دارو ثبت میکند و چنانچه مقدار سفار کمتر یا
مساوی مقدار انبارشده باشد ،نییاز بیه تولیید مقیدار اضیافی
وجود ندارد و مقیدار میازاد اسیقاط مییشیود .همچنیین در
صورتی که مقدار سفار بیشیتر از مقیدار انبارشیده باشید،
تأمین کننده با پرداخت هزینۀ تولید اقدام به تأمین سفار
خریدار میکند .قسمت چهیارم رابطیۀ  ،2درآمید حاصیل از
اسقاط واکسن و داروی انبارشده در حالتی است که بحرانی
رخ نداده باشد.
()9

)' o  c p  sv (o '  c p'  sv

رابطۀ  9نشان میدهد تأمینکننیده نبایید تمیام مقیدار
رزرو را تولید و در انبار نگهداری کند.
()1

Pr  o  e  Pr  hb

) (Pr '  o ' e '  Pr ' hb

رابطۀ  1نشان مییدهید مجمیوع قیمیت رزرو و قیمیت
اجرای قرارداد بیشتر از قیمت فیرو واکسین (  ) Prو دارو
( '  ) Prاست که به نفع تأمینکننده باشد و کمتر از مجمیوع
هزینۀ نگهداری خرییدار (  ) hbو قیمیت فیرو اسیت کیه
انگیزه ای بیرای خرییدار بیرای امایای ایین قیرارداد ایجیاد
میکند.
()9
)o , e  0(o ', e '  0
محدودیتهای عالمت نیز در رابطۀ  9آمده است.
رویکرد حل
تعیین بهترین سیاست خرید (خریدار)

همانطور که در بخشهای پیش گفته شد ،خریدار بیهدنبیال

کاربرد قرارداد رزرو در کنترل اپیدمی با استفاده از واکسیناسیون و درمان

کاهش هزینۀ تدارکات واکسن و دارو و هزینۀ اجتماعی ناشی
از بیماری افراد در فاز پیش از بحیران بیا اسیتفاده از قیرارداد
رزرو است؛ بنابراین باید میزان موردنیاز دارو و واکسن با توجه
به تقاضای مناطق مختلو پیشبینی و در قیرارداد رزرو ثبیت
شود؛ بدینمنظور مراحل زیر را طی میکند:
 .7محاسبۀ  R 0با توجه بیه نیوع بیمیاری بیومی بیالقوه
برای شیوع .باید توجه داشت که مقیدار  R 0بیا اسیتفاده از
رویکرد ماتریس نسل بعدی 75به دسیت میی آیید [ ]54و در
شرای نبود ابزار کنترلی مقدار آن عبارت است از:
()3


)  (  

R0 

 .5در صییورتی کییه  R 0  1باشیید ،اپیییدمی بییهوجییود
نمی آید و نیازی به ابزار کنترلی نیست .بیماری نیز بیهطیور
طبیعی از بین خواهد رفت .در غیر این صورت مرحلۀ سیوم
اجرا میشود.
 .9با توجیه بیه اینکیه  زمیان دریافیت واکسین و دارو
بهعنوان ابزارهای کنترلی است ،مقادیر اولییۀ )I (0) ، S (0
و ) R (0با حل معادالت دیفرانسیل مربوط به مدل اپییدمی
پیش از دریافت واکسن و دارو محاسبه میشود .این مقیادیر
عبارتاند از I ( ) ، S ( ) :و ) . R (
 .4با توجه به اینکیه  R 0  1اسیت ،اپییدمی بیهوجیود
میآید و برای کنترل آن به ابزارهای کنترلیی (ماننید دارو و
واکسن) نییاز خواهید بیود؛ بنیابراین متغیرهیای کنترلیی را
بییهصییورت رابطییۀ  70تعریییو میییکنییی کییه در آن u 1
نشاندهندۀ نسبت افراد واکسینهشده به کیل افیراد مسیتعد
پذیر بیماری و  u 2نشاندهندۀ نسبت افراد درمانشده به
کل افراد بیمار است:
()70

| ]) U  {[u1 (t ),u 2 (t
0  u1 (t )  u max  1,
}] 0  u 2 (t )  u max  1, t  [ ,T

که در آن  u maxبه میزان منابع در دسترس از هریک از ابزار
کنترلی بستگی دارد.
*
*
 .2مقدار متغیرهای کنترل بهینه شامل )  u1 (tو ) u 2 (t
بییا اسییتفاده از تییابع هیید دوم (کییه حییداقلکییردن هزینیۀ
اجتماعی ناشی از افراد بیمار است) و معادالت دیفرانسیل 4
(تغییرات زمانی تعداد افراد مستعد پذیر بیماری ،بیماران
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و افراد بهبودیافته پس از دریافت ابزارهای کنترلی) با توجیه
به مقادیر اولیۀ حاصل از مرحلۀ سوم بهدست میآید.
 .9با تعیین مقادیر بهینۀ متغیرهای کنترلی ،روابی 77
و  75بهعنوان تابع هد اول خریدار بهدست آمیده و میدل
خریدار با درنظرگرفتن این رواب بهینهسازی شده است.
()77
()75

T

V   u1* (t )S (t )dt


T

D   u 2* (t )I (t )dt


تعیین بهترین سیاست فروش (تأمینکننده)
در این مدل ،تأمینکننده بهدنبال تعیین قیمیت رزرو و قیمیت
اجرای قرارداد دارو و واکسین اسیت؛ بنیابراین مییتیوان بیازی
استکلبرگ غیرهمکارانه با دو بازیکن (تیأمینکننیده و خرییدار)
درنظر گرفت کیه در آن خرییدار بیهعنیوان بیازیکن پییشرو و
تأمینکننده بهعنوان بیازیکن پیسرو هسیتند .در ایین صیورت
براساس مدل تأمینکننده که مدل خطی برحسب قیمیتهیای
رزرو و قیمتهای اجرای قرارداد مربوط به واکسین و داروسیت،
میتوان مقادیر متغیرهای تصمی تأمینکننده را بهمنزلۀ تیابعی
از  Vو  Dبهدست آورد ،بهعنوان محدودیت برای میدل خرییدار
درنظر گرفت و به مقادیر متغیرهای تصیمی خرییدار ( )V, Dو
تأمینکننده (' )o, o', e, eدست یافت.
مثال عددی

در این بخش ،برای تبیین مدل ریاضی و کارایی رو حیل
ارائهشده از مثال عددی استفاده شده است .کشیور اییران از
نظر جغرافیایی در محلی قرار دارد که احتمال وقیوع زلزلیه
در آن بسیار باالست .براسیاس شیکل  ،5تعیداد  10درصید
مناطق ایران از نظر وقوع زلزله جزء مناطق پرخطر هسیتند
[ .]52از سیوی دیگییر ،براسییاس اطالعییات وزارت بهداشییت،
درمییان و آمییوز پزشییکی و سییازمان غییذا و داروی کشییور
(متولیان تأمین واکسن و دارو در سطح ملی) ،بهدلیل نبیود
سیاست رزرو در کشور ،در صورت وقیوع بحیران و افیزایش
تقاضا برای واکسن و دارو ،شیرکتهیای فیوریتی اقیدام بیه
تأمین واکسن از کشورهای مختلو جهان میکنند که امری
زمانبر و پرهزینه است .همچنین منابع دیگر تأمین واکسین
سییازمان جهییانی بهداشییت و یونسییکو هسییتند کییه همییواره
مقداری رزرو برای تأمین نیاز کشورهای کمتر توسیعهیافتیه
در اختیار دارند .با توجیه بیه ایین مسیائل ،قیرارداد رزرو در
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مواقع بحرانی میتواند برای کنترل بهموقع اپیدمی ناشیی از
وقوع بحران بسیار مثثر باشد.

برای تعیین میزان واکسن و داروی مورد نیاز برای عقید
قرارداد رزرو و ارائۀ سفار در فیاز پییش از وقیوع بحیران،
ابتدا  R 0تعیین شد که اگیر مقیدار آن بیشیتر از  7باشید،
احتمال وقوع اپیدمی بسیار باالست و باید مقدار میورد نییاز

واکسن و دارو برای کنترل آن رزرو شیود .اگیر مقیدار R 0
کمتر از  7باشد ،نشیاندهنیدۀ ایین اسیت کیه اپییدمی رخ
نخواهد داد و نیازی به کنترل نیسیت؛ بنیابراین بیرای حیل
مسئله در ابتدا مقدار  R 0را محاسبه میکنند و براساس آن
تصمی گیری میشود.
برای فصول سرد سال:

0.2*0.5

 0.71  1
) (   ) 0.15*(0.15  0.8

شکل  .2نقشة مناطق زلزلهخیز ایران

در ایین مثییال ،ییک منطقییه بییا توزییع تقاضییای نرمییال
بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:
] N [5 106 ,1010

Demand

با توجه به اینکه وبا یکی از بیماریهای شایع در مناطق
بحران زده است که بهدلیل کمبود امکانات بهداشیتی شیایع
می شود ،اطالعات مربوط به آن را در فصلهای سرد و گیرم
سال تخمین زده [ ]59و مییزان واکسین و داروی موردنییاز
برای کنترل آن بهدسیت آمیده اسیت؛ بنیابراین ییک میدل
اپیدمی  SIRدرنظر گرفته شده است که پارامترهیای آن در
ادامه بیان میشود.
برای فصول سرد:

R0 

چنانچه بحرانی در فصول سرد سال رخ دهد و میواردی
از بیماری وبا نیز مشاهده شود ،اپیدمی بیهوجیود نمییآیید؛
بنابراین به تأمین واکسن و دارو به عنوان ابزارهیای کنترلیی
نیاز نیست.
برای فصول گرم سال:

0.75*0.15

 4.26  1
) (   ) 0.12*(0.12  0.10

R0 

با توجه به مقدار  ، R 0به ابزار کنترلیی ماننید واکسین و
دارو نیاز است .براسیاس شیکل  ،9پیس از وقیوع اپییدمی و
پیش از دریافیت ابزارهیای کنترلیی شیامل واکسین و دارو،
تعداد افراد مستعد پذیر بیمیاری ( )Sکیاهش میییابید و
تعداد افراد بیمار بهسرعت بیشتر میشود.

  0.5,   0.2,   0.12,   0.8

S (0)  0.83, I (0)  0.09, R (0)  0.08

برای فصول گرم:

  0.15,   0.75,   0.12,   0.10
S (0)  0.80, I (0)  0.12, R (0)  0.08

همچنین پارامترهای مربوط به هزینیۀ تیدارکات بیهصیورت
جدول  5ارائه شدهاند:
جدول  .2پارامترهای مورد استفاده در مثال عددی
  25$ /unit

sv  1$ / unit
hs  3$ / unit

C so  1000$ / individual

C d  5000$

Cv  15000$

T  1year

Pr'  9$ /unit
C p'  8$ / unit

Pr  17$ /unit

hb  7$ / unit

  11 days

C p  15$ / unit

شکل  .۳مدل اپیدمی  SIRقبل از دریافت ابزارهای کنترلی

در این صورت خیواهی داشیت، S (0)  S ( )  0.28 :
 I (0)  I ( )  0.59و  . R (0)  R ( )  0.14همییانطییور
که در شکل  4مشخص اسیت ،بیا دریافیت دارو و واکسین و
شروع درمان و ایمن سازی ،تعداد افراد بیمار بهشدت کاهش
یافته و بیه تعیداد افیراد بهبیود یافتیه و ایمینشیده افیزوده
میشود که این امیر نشیاندهنیدۀ کنتیرل اپییدمی اسیت و
خواهی داشت:

کاربرد قرارداد رزرو در کنترل اپیدمی با استفاده از واکسیناسیون و درمان

شکل  .۴مدل اپیدمی  SIRپس از دریافت ابزارهای کنترلی

بییا اسییتفاده از تییابع هیید دوم و معییادالت دیفرانسیییل
ارائهشده ،مقادیر متغیرهای کنترلیی بیه شیکل زییر تعییین
میشود:
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اجتمیییاعی ناشیییی از بیمیییاران ،قبیییل و بعییید از اجیییرای
واکسیناسیییون و درمییان نیییز بییهشییدت بیشییتر میییشییود.
همانطور که در بخشهای پیشین گفته شد ،بدون قیرارداد
رزرو و برنامه ریزی مناسب برای تأمین واکسن و دارو در فاز
پیش از بحران ،سیازمانهیای متیولی بهداشیت ناچارنید در
صورت لزوم ،تقاضای موردنیاز را از بازار جهانی تأمین کنند.
این امر فرایندی زمانبر است و در این صورت زمان دریافت
ابزار کنترلی به تعویق می افتد .در چنین حالتی هزینههیای
اجتماعی بهشدت افزایش مییابد.

u1*  0.64,u 2*  0.45

بنابراین محدودیتهای مربوط به مییزان واکسین و دارو
مشخص شده است .خریدار نیز میتوانید بیا تعییین قیمیت
رزرو از سوی تأمینکننده ،درمورد مقدار سفار هرییک از
آنها با هد حداقلکردن هزینیۀ تیدارکات تصیمی گییری
کند.

شکل  .۵تابع کنترلی واکسن و دارو

با حل مدل استکلبرگ خریدار و تأمینکننده ،خواهی داشت:
o  12.1$, e  7.3$, o '  6.8$, e '  5.9$,

V  5.96 105 , D  4.34 105

باید توجه داشت که مقیادیر و براسیاس میاکزیم
نیاز به دستآمده در هر فصل تعیین می شود؛ برای مثال ،در
مسئلۀ حاضر ،ماکزیم مقدار بهدستآمده در فصول سیرد و
فصییول گییرم سییال (  max 0,5.96*105بییرای واکسیین و
max 0 , 4.34*105 

بییرای دارو) مبنییای تصییمی گیییری

درمورد میزان سفار

در قرارداد رزرو خواهد بود.

تحلیل حساسیت
در این بخش ،برای نشاندادن اهمیت قرارداد رزرو بهمنظور
مقابلیه بییا وقییوع اپیییدمی ،پییارامتر مهی ( زمییان دریافییت
ابزارهای کنترلیی) بررسیی شیده اسیت .براسیاس شیکل ،9
هرچه زمان تحویل ابزارهای کنترلی افزایش مییابد ،هزینیۀ

شکل  .۶هزینة اجتماعی کل قبل و بعد از دریافت ابزارهای کنترلی

باید توجه داشیت کیه بعید از زمیان مشخصیی ،هزینیۀ
اجتماعی مقدار ثابتی دارد؛ زیرا پس از مدتی برخی بیماران
به صورت طبیعی و بدون ابزار کنترلی بهبود مییابند که این
مسئله به هزینۀ اجتماعی بسیاری منجر خواهد شد .موضوع
دیگر تأثیر نبود قرارداد رزرو برای تأمین ابزارهیای کنترلیی
مورد نیاز است .چنانچه قرارداد رزروی وجود نداشته باشید،
سازمان متولی بهداشت درصورت وقوع اپیدمی با شرای زیر
مواجه خواهد شد:
 تأمین واکسن و داروی میورد نییاز ییا بخشیی از آن از
طریق تأمینکنندههای داخلی؛
 واردات واکسن و داروی مورد نییاز ییا بخشیی از آن از
بازار جهانی؛
 سفار گذاری واکسن و داروی مورد نییاز در صیورتی
که مقادیر تأمین شیده از بازارهیای داخلیی و خیارجی
جوابگوی تقاضا نباشد .در این حالت ،باید توجه داشت
زمان تولید واکسن بسیار طوالنی است .همچنین شاید
در زمان دریافت سفار  ،بیهدلییل عیدم ایمینسیازی
افراد ،بسیاری از آنها بیمار شده باشند و مقدار داروی
سییفار گییذاریشییده نی یز پاسییخگوی نی یاز جمعی یت
آسیبدیده نباشد.
با توجه به شکل  ،1هنگامیکه قراردادی میان خریدار و
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تأمین کننده وجود ندارد ،هزینۀ اجتمیاعی بسییار بیشیتر از
حییالتی اسییت کییه قییرارداد رزرو وجییود دارد (.)S2>S1
همچنین تأخیر زیاد در تأمین واکسین و داروی میورد نییاز
نیز سبب هزینۀ اجتماعی بیشتر خواهد شید؛ بنیابراین ایین
اختال هزینه میتواند تصمی گییران حیوزۀ سیالمت را بیه
استفاده از قرارداد رزرو تشویق کند.

شکل  .7تابع کنترلی واکسن و دارو

نتیجۀ تحلیل حساسیت نیز نشاندهندۀ ضرورت وجیود
برنامۀ مناسب برای تأمین ابزارهای کنترلی مورد نیاز در فاز
پیش از بحران است .مناسبتیرین سیاسیت در ایین زمینیه
استفاده از قرارداد رزرو است.
نتیجهگیری
ساالنه بالیا و بحرانهای طبیعی ماننید زلزلیه ،سییل و ...در
سراسر جهان رخ مییدهید .از بیین رفیتن زیرسیاختهیای
بهداشتی هنگام وقوع چنین بحرانهایی میتواند بیه شییوع
بیماریهای واگییردار منجیر شیود .بایید توجیه داشیت کیه
بهکمیک ابزارهیای کنترلیی ماننید واکسیناسییون ،درمیان،
آموز و ...میتوان از گستر ایین بیمیاریهیا پیشیگیری
کرد و مانع وقوع اپیدمی گسترده شد .یکی از عوامل کلیدی
در افزایش تأثیر و کارآمدی واکسیناسیون و درمیان ،انجیام
سریع و به موقع آنهاست .از آنجا که زنجییرۀ تیأمین اقیالم
امدادی مانند واکسن و دارو تفاوت بسیار زیادی بیا زنجییرۀ
تأمین اقالم تجاری دارد ،طراحی این زنجیرۀ مناسب نقشیی
بسیار کلیدی در تأمین بهموقع آنها خواهد داشت.

برنامۀ مناسب در فیاز پییش از وقیوع بحیران بیرای تیأمین
بهموقع واکسن در صورت وقوع بحران برای پیشگیری از شییوع
بیماری و وقوع اپیدمی بسیار ضروری است .در این پژوهش ،بیا
درنظرگرفتن مدل اپیدمی  ،SIRقرارداد رزروی ارائیه شید کیه
براساس آن در فاز قبل از وقوع بحران ،مییزان واکسین و داروی
موردنیاز برای کنترل شیوع بیماری در یک منطقه پییشبینیی
میشود .در این قیرارداد ،سیازمان متیولی بهداشیت بیهعنیوان
خریدار بهدنبال حداقلکردن هزینۀ تیدارکات واکسین و هزینیۀ
اجتماعی شیوع بیماری و تأمینکننده بیهدنبیال حیداکثرکردن
سود ناشی از رزرو و فرو واکسن و داروست.
بییرای حییل چنییین مییدلی در مقال یۀ حاضییر ،ابتییدا بییه
حییداقلکییردن هزین یۀ اجتمییاعی بییا اسییتفاده از معییادالت
دیفرانسیل مربوط به مدل اپییدمی قبیل و بعید از دریافیت
ابزارهای کنترلیی پرداختیه شید .در مرحلیۀ بعید و پیس از
تعیییین مقییادیر متغیرهییای کنترلییی ،خریییدار بییهدنبییال
حییداقلکییردن هزینییههییای تییدارکات در قییرارداد رزرو و
تأمینکننده به دنبیال حیداکثرکردن سیود ناشیی از فیرو
واکسن و داروست؛ بنابراین یک بیازی اسیتکلبرگ مییان دو
بازیکن شامل خریدار و تأمینکننده وجود دارد کیه خرییدار
پیشرو و تأمینکننده پسرو هستند .نتایج حل مدل نشیان
میدهد زمان ارسال واکسن و دارو بیر تعیداد افیراد مسیتعد
پذیر بیماری و افراد بیمار مثثر است و درنتیجه بر میزان
سفار هریک از اقالم کنترلی تأثیرگذار خواهد بود.
پیشنهادهای زیادی برای توسعۀ این مقالیۀ وجیود دارد؛
برای مثال میتوان نرخهای موجیود بیرای میدل اپییدمی را
وابسته به سین افیراد درنظیر گرفیت .امکیان رقابیت مییان
چندین تأمینکننده و انتخاپ بهترین تأمینکننده از سیوی
خریدار نیز قابلبررسی است .همچنین توجه بیه میدلهیای
مختلو اپیدمی ،فصول مختلو سال بیرای وقیوع اپییدمی و
سناریوهای مختلو وقوع بحران میتواند زمینههای مناسبی
برای پژوهشهای آتی باشد.
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واژگان انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Option Contract
2. Cold Chain
3. Wholesale Price Only Contract
4. Buyback Contract
5. Revenue-Sharing Contract
6. Quantity Flexibility Contract
7. Quantity Discount Contract
8. Cost Sharing Contract
9. Ebola
10. Basic Reproduction Number
11. Cost-Benefit Analysis (CBA)
12. Next Generation Matrix

