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  چکیده
 ونقلحملکه جايگاه  طوريکانتينري است. به ونقلحملو افزايش سرعت آن در دنياي امروز به وجود آمدن  ونقلحمليکي از عوامل توسعه  شکبدون 

نشده، باقي حلاي مسئله به عنوانتا به امروز کانتينري  ونقلحملاما آنچه در عرصه  .شده و رو به توسعه استجايگاهي تثبيت ونقلحملکانتينري در صنعت 

به علت ناهماهنگي بين صادرات و واردات کاال در همه بنادر جهان وجود دارد. اما ميزان موفقيت اين بنادر در است که معضل کانتينر خالي  مانده است،

داري، تخليه و بارگيري، کمبود نگه هايکانتينر خالي به لحاظ هزينه مسئلهن مقاله، با توجه به اهميت زياد در اي .با يکديگر تفاوت دارد، معضلکاهش اين 

ها مندي مشتري و وابستگي اقتصادي به بنادر ديگر کشورو هزينه فرصت از دست رفته، عدم رضايت ،از يک سو داري در بنادر وارداتيمحوطه و امکانات نگه

در اين همين منظور انتينر خالي پرداخته شده است. بهتغيير موقعيت ک مسئله اند از سوي ديگر، به بررسيدر بنادر صادراتي که با کمبود کانتينر خالي مواجه

کانتينر خالي داري، کسري، تخليه و بارگيري ، نگهونقلحملکل شامل هزينه  کانتينر خالي با هدف کمينه کردن هزينه ونقلحملريزي مدل برنامهپژوهش، 

با در نظر گرفتن يک شبکه  شده،هاي عددي مدل ارائهنجي و آزمايشبه منظور اعتبارسست. زمان سطح کسري و موجودي ارائه شده ابا در نظر گرفتن هم

نويسي خطي، در پيشنهادي به روش برنامه تغيير موقعيت کانتينر خالي، مدل مسئله زماني از بنادر دريايي ايران به عنوان شبکه مورد مطالعه واقعي درمکاني ـ 

دهنده کارايي مدل پيشنهادي در به تعادل رساندن سطح کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه، . نتايج محاسبات نشانشده استاستفاده ، Gamsافزار محيط نرم

 نسبت به دنياي واقعي و بهينگي اهداف تعيين شده است.  هزينه کل %2/41کاهش 
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 مقدمه -1

   بیان مسئله -1-1
 ايتا به امروز به عنوان مسئله ينريونقل کانتآنچه در عرصه حمل

 ياست که به علت ناهماهنگ يخال نريمانده است، معضل کانت ينشده، باقحل

 تيموفق زانيصادرات و واردات کاال در همه بنادر جهان وجود دارد. اما م نيب

 تيمعضل، با يکديگر تفاوت دارد. با توجه به اهم نيبنادر در کاهش ا نيا

 ،يريو بارگ هيتخل ،دارينگه هاينهيبه لحاظ هز يخال نريزياد مسئله کانت

 نهيسو، و هز کي از يدر بنادر واردات داريکمبود محوطه و امکانات نگه

به  ياقتصاد يو وابستگ يمشتر منديتيفرصت از دست رفته، عدم رضا

 از اندمواجه يخال نريبا کمبود کانت هک صادراتي بنادر در هاکشور گريبنادر د

مسئله اصلي اين مقاله  يخال هاينريکانت تيموقع رييتغ يبررس گر،يد سوي

 نريونقل کانتحمل يزريمنظور در اين پژوهش، مدل برنامه نيهمبهاست. 

 ،داريونقل، نگهحمل نهيکل شامل هز هنيکردن هز نهيبا هدف کم يخال

با در نظر گرفتن همزمان سطح  يخال نريکانت يريو بارگ هيتخل ،يکسر

 ارزيابي و ارائه شده است.  يو موجود يکسر

 پیشینة تحقیق -1-2
 توجهي داشتهر چند دهه گذشته رشد سريع و قابلکانتينري د ونقلحمل

رشد  %1/7به مقدار  2011، تجارت جهاني از طريق کانتينر در سال است

افزايش يافته  %9/5تا  2011هاي کانتينري در سال و توان ترمينالکرده 

 ونقلحملتا به امروز در عرصه آنچه . (2005است )اوليوو و همکاران 

 يمعضل کانتينر خالنشده باقي مانده است. اي حلمسئله کانتينري به عنوان

همه بنادر جهان  دراست که به علت ناهماهنگي بين صادرات و واردات کاال 

و  متفاوت نيز ،وجود دارد، اما ميزان موفقيت اين بنادر در کاهش اين پديده

همترين . م(2004، لي . همکاران 2002چونگ و همکاران ست )ابسيار ناچيز 

که  از آنجا ،آسيب اقتصادي از اين ناحيه، متوجه خطوط کشتيراني است

هاي و براي تهيه آن هزينه باشدميهاي اين خطوط کانتينر جزو دارايي

هاي يک کشتي در اسکله بندر زماني که کانتينر .بسياري صرف شده است

 چرخه به مجدداً کانتيرها اين کوتاهي مدت ظرف اگرشود، مي تخليه

 سرمايه توانند ازنمي هاشرکت اين نگردند، باز کشتيراني خطوط عملياتي

آن  ترک به تصميم ناگزير در نتيجه ،داشته باشند درستي برداريبهره خود

 يا بنادر اين اطراف مناطقگيرند، که در اين صورت بازنده اصلي بندر مي

 باشد.مي واردات و صادرات در توازن عدمگرفتار  کهاست  کشوري حتي

هاي واردات هزينه تنهااين است که نه اين اتفاق در بنادر يک کشور حاصل

دارد  ديگر را نيز به دنبال يکشورها بنادر به وابستگي يابد، بلکهافزايش مي

شود )دونگ و مي مواجهبا مخاطره  استقالل اقتصادي کشور و عمال

بستگي به کارايي دسترسي به کانتينر خالي در بنادر (. 2009همکاران، 

که اگر جريان انتقال کانتينرهاي  طوريمديريت جريان کانتينر خالي دارد، به

خالي بين بنادر و انبارهاي مختلف با دقت مديريت نشود، ممکن است عدم 

دسترسي به کانتينر خالي در بنادر مخصوصا در بنادر صادراتي، در دوره زماني 

مندي ه شدن تقاضا و رضايتمناسب باعث افزايش ريسک عدم برآورد

هاي مشتري و همچنين انباشتگي کانتينر خالي مازاد در بنادر وارداتي، هزينه

داري و... شود )مون و همکاران، داري، کمبود محوطه نگهآور نگهامسرس

 مسئله هاي اخير با توجه به اهميتدر سال (.2007و لي و همکاران،  2013

ارائه شده است. هاي مختلفي براي تغيير موقعيت کانتينر خالي مذکور مدل

مدلي رياضي به منظور بهينه کردن استفاده  2006جوال و همکاران در سال 

بيچ، با هدف آنجلس و النگ تيرهاي خالي بين دو بندر لسمجدد از کان

ن بنادر و انبارها ارائه کمينه کردن هزينه کل انتقال کانتينرهاي خالي بي

به بررسي تغيير موقعيت کانتينر  ،2008فنگ و همکاران در سال اند. ادهد

 خطي )الينر(هاي اي براي کشتيدو مرحله مسئله خالي به عنوان يک

که مرحله اول شامل تخمين موجودي کانتينر خالي در بنادر و  ختند،پردا

رائه مرحله دوم شامل ارائه برنامه تغيير موقعيت کانتينر خالي به منظور ا

در سال  تحقيق سانگ و همکاران. بوده است ونقلحملخدمات در شبکه 

به منظور بهينه  ونقلحملتخصيص کانتينرها بر مسيرهاي  مسئله به، 2010

پيشنهادي  ، هدف مدلع در بنادر در هر سفر متمرکز بودکردن حجم توزي

همچنين ها و آنها تعيين حجم تخصيص کانتينرها در بنادر و بر کشتي

هاي از کانتينرها با کمينه کردن هزينه ونقلحملهاي حداکثر استفاده شرکت

هدف مطالعه خود را  ،2010کاران در سال مون و هم. عملياتي بوده است

اي براي انتقال کانتينرهاي خالي بين بنادر به منطور کاهش عدم ارائه برنامه

تر بين بنادر جدي تينري،کان ونقلحملهاي اخير تعادلي که حتي با توسعه

شامل هزينه  و مدلي رياضي با هدف کاهش هزينه کل شده، بيان کردند

ند. مدل ارائه شده با در داري ارائه دادجايي، هزينه نگهه، هزينه جابونقلحمل

نويسي ، و براي حل آن از برنامهبندينظر گرفتن اجاره و خريد کانتينر فرمول

در  نگ و همکاراناژد. الگوريتم ژنتيک استفاده شکيبي و عدد صحيح تر

، با در نظر گرفتن سياست مطلوب براي تغيير موقعيت 2011سال 



 

 

عنوان يک جريان سيال پيوسته و ه کانتينرهاي خالي، جريان کانتينرها را ب

ند. هدف مدل جيره مارکوف دو وضعيتي فرض کردعنوان يک زنه تقاضا را ب

داري، اجاره و تغيير موقعيت هاي نگهن هزينهپيشنهادي به حداقل رساند

کنترل بهينه از  مسئله ، و براي حلهاي خالي داخلي و خارجي بودکانتينر

، در 2010در سال  سانگ و همکارانکردند. نويسي پويا استفاده برنامه

تحقيقي ديگر سياست تغيير موقعيت کانتينر خالي را با بنادر مقصد 

ه مستقيم کانتينر خالي است، ب ه فقط خاص جريانپذير، سياستي کانعطاف

ارزيابي سازي از طريق شبيهرا تاثير آن چگونگي ، و صورت رياضي تدوين

توجهي، در ند که سياست جديد به طور قابلکردند. آزمايشات نشان داد

ت. شرايطي که تقاضاهاي تجاري متعادل نيستند بهتر از سياست معمولي اس

تغيير موقعيت کانتينرهاي خالي در  مسئله همکاران، به بررسيفرانسيسکو و 

، و به منظور در نظر گرفتن دريايي تحت اختالالت بندري پرداخته شبکه

نويسي تصادفي با از روش برنامه مسئله هايهاي مربوط به دادهقطعيتعدم

 شدهاند. آزمايشات انجامستفاده کردهدر نظر گرفتن سناريوهاي مختلف، ا

د سناريويي نسبت به دهنده آن است که مدل پيشنهادي چنتوسط آنها نشان

جهول کانتينر خالي را تقاضاي م ،تر بوده، و ريسک پيش رومدل قطعي کارآ

 (. 2013دهد )فرانسيسکو و همکاران، کاهش مي

دهنده آن است که تحقيقات پيشين بدون در شده، نشانمطالعات انجام 

سطح کسري و موجودي و به تعادل رساندن سطح نظر گرفتن همزمان 

 مسئله کسري و مازاد کانتينر خالي در بنادر صادراتي و وارداتي، به بررسي

هاي ارائه شده، بايد در که مدلاند، در حاليکانتينر خالي پرداخته ونقلحمل

کاربرد و دنياي واقعي ايجاد تعادل سطح کسري و مازاد کانتينر خالي در بنادر 

دراتي و وارداتي را تضمين و اهداف متفاوت و ناسازگاري را که در واقعيت صا

 مسئله به بررسي رحاض وجود دارد بهينه کنند. به همين منظور در تحقيق

و انطباق  نظريهاي بر طرف کردن شکاف کانتينر خالي با هدف ونقلحمل

 با دنياي واقعي پرداخته شده است.

هاي مختلفي نسبت به تحقيقات پيشين نوآوري از جنبه حاضرتحقيق 

در نظر گرفتن همزمان سطح کسري و ( 1توان به )دارد. از جمله مي

ايجاد تعادل ( 2، )هاي مرتبط و مطابق با دنياي واقعيموجودي، محدوديت

اتي و وارداتي در يک شبکه سطح کسري و مازاد کانتينر خالي در بنادر صادر

دست آمده مؤيد آن است، اشاره هبنادر که نتايج ب زماني واقعي ازمکاني ـ 

 کرد. 

 ،شد سازيو مدل تعريفپژوهش مسئله اصلي  ابتدا پژوهش اين در

نتايج  آخر،دست نتايج پرداخته شد و عددي و مقايسه حل مثالبه  سپس

 و پيشنهادات براي تحقيقات آينده ارائه گرديد.حاصل از پژوهش 

 روش تحقیق -2

 سازیو مدل مسئلهتعریف  -2-1
بر اساس  نري، کانتينرهاي پر، از بندر مبدأکانتي ونقلحملدر جريان 

شوند. اما با توجه به عدم تعادل درخواست مشتريان به بندر مقصد حمل مي

ها، کانتينرهاي خالي غيرضروري در بنادر وارداتي انباشته تجاري اين جريان

اند. اين عدم کمبود کانتينر خالي مواجهکه بنادر صادراتي با ، در حاليشوندمي

آور هاي سرسامشود بنادر وارداتي با مشکالتي از قبيل هزينهتوازن باعث مي

د محوطه و امکانات نگهداري و داري، تخليه و بارگيري، کمبوچيدمان، نگه

بنادر صادراتي با هزينه کسري کانتينر  ،. در نقطه مقابلشوند غير آن، مواجه

گويي به تقاضا، هزينه فرصت از دست رفته، عدم هت پاسخخالي به ج

هاي مندي مشتري و حتي وابستگي اقتصادي به بنادر ساير کشوررضايت

کانتينري براي رفع  ونقلحملهاي . بنابراين شرکتشوندميهمسايه روبرو 

اي، کانتينرهاي خالي را بين بنادر وارداتي و صورت دورهه اين مشکل بايد ب

تغيير موقعيت کانتينر دهند. در واقع مسئله پژوهش  ي تغيير موقعيتصادرات

خالي، انتقال کانتينر خالي بدون استفاده، از بنادري که داراي مازاد کانتينر 

اند. در اين با کسري کانتينر خالي مواجه است کهبه بنادري  باشندميخالي 

زماني  ي ـ، يک شبکه مکانمسئله سازي و تحليلمنظور مدلپژوهش به

G(P,V) در نظر گرفته شد که در آنP  دهنده مجموعه بنادر و نشانV 

(، 1)هاي موجود در شبکه است. شکل دهنده مجموعه کشتينشان

منظور دريايي است که به ونقلحملزماني  دهنده شبکه مکاني ـنشان

که است  دوره زماني 7طراحي شده و متشکل از  مسئله سازيتحليل و مدل

در که ها . کشتياندمشخص شده و با عالمت بيضي در در هر دوره تکراربنا

با  و خطوط کشتيراني اندمشخص شده با لوزي درسنيبه بنادر م هاييدوره

 اياند. به عنوان مثال کشتي، مشخص شده(1)در شکل  2و  1مسيرهاي 

يک ها از رسد. کمانمي 3به بندر  2کند در دوره حرکت مي 1که روي خط 

دهنده جريان بندر در يک دوره زماني به همان بندر در دوره زماني بعد نشان

ها از يک کشتي در سازي کانتينر خالي در بنادر است. همچنين کمانذخيره

دهنده جريان يک دوره زماني، به همان کشتي در دوره زماني بعد نشان

ها از ت. کمانانتقال کانتينرها توسط کشتي از يک بندر به بندر بعدي اس



 

 

دهنده جريان تخليه کانتينر خالي از کشتي به بنادر موجود در شبکه، نشان

دهنده جريان بارگيري ها از بنادر به کشتي نشانکشتي هستند. و کمان

 کانتينرها هستند. 

نتينر تقاضاي مشتري براي کا( 1اند: )اين مدل به اين شرح مفروضات

که بعد از  يه برابر است با تعداد کانتينرهايعرض( 2خالي بايد برآورده شود، )

اضافه  ونقلحمل تخليه بار يا تعميرات نگهداري در هر دوره به چرخه

موجودي برابر است با تعداد کانتينرهاي خالي که در انتهاي هر ( 3د، )نشومي

در  ونقلحملفقط يک نوع از حاالت ( 4شود، )نگهداري خيره و ذدوره بايد 

محدوديتي براي خريد و اجاره کانتينر ( 5و ) )کشتي( شودنظر گرفته مي

 خالي به منظور برآورده کردن تقاضاي مشتري وجود ندارد.

 

 
 زمانیمکانی ـ  ونقلحملشبکه  (:1ل )شک

 

 نمادگذاری -2-2
 ( ارائه شده است. 1تعاريف و توضيح نمادها در جدول )

 
 (: تعریف و توضیح نمادها1جدول )

p بندر 

v کشتي 

t دوره زماني 

 فاصله زماني بين دو بندر متوالي 

P مجموعه بنادر 

( , )V p t
 

 رسند.مي pبه بندر  tدوره  هايي که درمجموعه کشتي

( , )W p t

 

 کنند.را ترک مي pبندر  t هايي که در دورهمجموعه کشتي

tpD تقاضا در بندر p در دوره t ام 

tpS 
 ام t در دوره  pعرضه در بندر

tpv  که کشتيزمانيمدت v∈ 𝑤(𝑡, 𝑝)  در بندرp کند.سپري مي 

tpci
 

 pدر بندر  خاليکانتينر داريهزينه نگه

tpcs
 

 ام t در دوره pدر بندر  خاليهزينه کسري کانتينر

tpcl  هزينه بارگيري بر کشتي v  در بندرp  در دوره tام 

tpcu  هزينه تخليه کانتينر از کشتي  v  در بندرp  در دوره  tام 

tpcr  هزينه حمل ونقل توسط کشتي v  از بندرp  در دوره  tام 

ptUi در بندر  خالي داري کانتينرظرفيت نگهp  در دورهt 

tpvU  کشتي حداکثر ظرفيت تخليه و بارگيري بر  v ∈ V(t, p) در 
 کند.سپر مي p بندر مدت زماني که در

tpvUr ظرفيت کشتي v براي انتقال کانتينر خالي از بندر p  به ساير بنادر
 امt در دوره 

 

 متغیرهای تصمیم -2-3
 ( بيان شده است.2جدول )متغيرهاي تصميم در 

 (: متغیرهای تصمیم2جدول )

tpxi در بندرکانتينر خالي  سطح موجودي p  در انتهاي دورهt ام 

tpxs 
 ام tدر دوره  pدر بندر کانتينر خالي سطح کسري 

tpxu  در بندر تعداد کانتينر خالي که بايد p در دوره t  از کشتي

( , )v V p t .تخليه شوند 

tpxl  بندرخالي که در  تعداد کانتينرهاي p  در دورهt که بايد بر کشتي

( , )v V p t گيري شوند.ربا 

tpxr   کشتي تعداد کانتينر خالي که توسط  v ∈ V(t, p)از بندر p  دورهدر t  
 شود.به ساير انتقال داده مي

 

 سازیمدل -2-4
شده در هاي ارائهپس از بررسي جامع مدل سازي، مدل(3جدول )در 

هاي مکرر با کارشناسان و خبرگان در حوزه ادبيات موضوع و مصاحبه

نطباق با دنياي دريايي )بندر بوشهر(، و ا ونقلحملريزي مديريت و برنامه

گر اعتبار باالي مدل پيشنهادي نتايج حاصل بيان واقعي انجام گرفت.

 باشد.مي

کل،  نهيکردن هز نهي(، عبارت از کم1شده، تابع هدف )در مدل ارائه

و  يموجود يدارنگه نهيهز ،يريو بارگ هيونقل، تخلحمل نهيشامل هز



 

 

(، مربوط به 2رابطه ) .باشديم يزريدر افق برنامه يخال نريکانت يکسر

 طوريبه باشديدر هر بندر، در هر دوره م يخال نريکانت يموجود تيمحدود

 يهر دوره برابر است با مجموع موجود يدر انتها يخال نريکانت يکه موجود

 يخال ينرهاکانتي مجموع عالوهبه دوره، هر در عرضه عالوهدوره قبل به

 يمنها کنند،يرا ترک م pبندر  tکه در دوره  هاييياز کشت شدههيتخل

 جموعدر دوره قبل و م يخال نريکانت يمجموع تقاضا در هر دوره، کسر

 pبه بندر  tکه در دوره  هايييبر کشت شدهيريبارگ يخال ينرهايکانت

 . رسنديم

 (: مدل مفهومی3جدول )

(1) 

 
( , )

min

   

tp tp tp tp tpv tpv

t T p P V p t

tp tp tp tp

t T p P

cl xl cu xu cr xr

cs xs ci xi
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( 1) ( )
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tpvtp t p t p tp

w p t

tp t p tp
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xl xs D p P t T
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tp pxi

p P t T



   
 

(4) 
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, ,   

tpvtp t p tp t p t p

w p t
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xs xs D xi xu
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(5) 
( )( 1) 0

( , ), ,

t p v tpv tpv tpvxr xr xu xl

v V p t p P t T

     

     
 

(6) 
( , ), ,

tpv tpv tpvxl xu U

v V p t p P t T

 

     
 

(7) 
  

( , ), ,

tpv tpvxr Ur

v V p t p P t T



     
 

(8) 
, , , , 0

( , ), ,

tp tp tpv tp tpxl xu xr xs xi

v V p t p P t T

  

     
 

 

موجودي کانتينر خالي در هر بندر در هر دوره نبايد از  (،3) تيمحدود

 (،4مان بندر تجاوز کند. محدوديت )حداکثر ظرفيت مجاز موجودي در ه

هاي زماني مختلف است که از مجموع گر سطح کسري هر بندر در دورهبيان

وره عالوه تقاضا در هر دوره منهاي، مجموع موجودي دکسري دوره قبل به

 محدوديت باشد.شده و عرضه در هر دوره مياد کانتينرهاي تخليهقبل، تعد

 t-𝜏که در دوره  ايفرض کنيد اگر از کشتي باشد.ميمنطقي  (، يک تعادل5)

رسد، هيچ کانتينر خالي تخليه مي iبه بندر  tحرکت و در دوره  i-1از بندر 

0tpvxu) نگردد  کانتينرهاي خالي که توسط کشتي(، آنگاهv(t,p)   به

 v(t,p)عالوه کانتينرهاي خالي که بر کشتي هشوند بمنتقل مي iبندر 

از  v(t,p)شوند برابر تعداد کانتينرهايي هستند که توسط کشتي بارگيري مي

که در  ايشوند. به همين شکل اگر بر کشتيبه بندر بعد منتقل مي iبندر 

رسد، هيچ کانتينر مي iبه بندر  tحرکت و در دوره  i-1 از بندر t-𝜏دوره 

) خالي بارگيري نگردد
tpv 0xl  آنگاه کانتينرهاي خالي که توسط ،)

شوند منهاي کانتينرهاي خالي که از منتقل مي iبه بندر  v(t,p) کشتي

شوند برابر تعداد کانتينرهايي هستند که توسط تخليه مي v(t,p)کشتي 

گر (، بيان6شوند. محدوديت )به بندر بعد منتقل مي iاز بندر  v(t,p)کشتي 

که حجم تخليه و بارگيري کانتينر خالي بر  طوريجايي است بههظرفيت جاب

)کشتي  ,  )v V t p  کند نبايد ازسپري ميدر مدت زماني که در بندر

tpvU ( حجم انتقال کانتينرهاي خالي از بندر 7تجاوز کند. محدوديت ،)p  

 ها باشد.ها به ساير بنادر نبايد بيشتر از ظرفيت کشتيتوسط کشتي

 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده -3

 شده برايمدل ارائه ظور اعتبارسنجي کاراييدر اين بخش به من     

 يک شبکه مکاني ـ ،تغيير موقعيت کانتينر خالي و آزمايش عددي مسئله

خط  2، بندر 5دريايي بين بنادر ايران که متشکل از  ونقلحملزماني 

است در هفت دوره زماني با هدف انتقال  (1کشتي )شکل 4کشتيراني و 

خالي هستند، به بنادري کانتينرهاي خالي از بنادري که داراي مازاد کانتينر 

در  مسئله اند و همچنين به تعادل رساندنکه با کسري کانتينر خالي مواجه

هاي مورد استفاده در اين تحقيق، مربوط به بنادر ايراني نظر گرفته شد. داده

مقادير  .انددست آمدههباشد و از طريق تحقيقات ميداني بموجود در شبکه مي

هاي سازمان بنادر و دريانوردي نه بر مبناي تعرفهمربوط به پارامترهاي هزي

. ندهاي زماني مختلف شبکه، يکسان در نظر گرفته شددر تمام بنادر و دوره

آمده مربوط به متغيرهاي سطح کسري و نتايج حاصل از مقادير بدست 

موجودي در قياس با مقاديرشان در دنياي واقعي به منظور مقايسه و 

، (4)ريزي شده، در جداول اعتبارسنجي نتايج حاصله، در افق زماني برنامه



 

 

 Gamsافزارحل هر مدل از نرم برايآمده است.   (8)و  (7)، (6)، (5)

ريزي رياضي است، در حل مسائل برنامه افزاري پرکاربردکه نرم  24.1.3

 .استفاده شد

 سطح موجودی بنادر ) دنیای واقعی( (:4) جدول

𝒙𝒊𝒕𝒑 دوره 

 7 6 5 4 3 2 1 بندر

1 8 0 0 3 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 0 0 
3 147 169 193 215 245 277 300 
4 0 0 0 0 0 0 0 
5 179 207 213 239 313 315 352 

 

موجودي کانتينر خالي در بنادر موجود در شبکه (، سطح 4در جدول )

 مورد مطالعه، در دنياي واقعي به منظور مقايسه نتايج حاصل از حل مدل

 شودمشاهده مي (4)طور که در جدول شده است. همان ارائهپيشنهادي 

گر سطح موجودي کانتينر خالي شبکه، بيان 4و  3مقادير موجودي در بنادر 

که با توجه به عنوان بنادر وارداتي شبکه است. در حاليدر اين دو بندر به

هاي زماني مختلف، اين شبکه در دوره 4و 2و  1مقادير صفر جدول در بنادر 

خالي نسبت به  عنوان بنادر صادراتي شبکه داراي کسري کانتينرسه بندر به

 برآورده کردن تقاضاي موجود هستند.

 سطح کسری )دنیای واقعی((: 5) جدول

𝒙𝒔𝒕𝒑 دوره 

 7 6 5 4 3 2 1 بندر

1 0 8 5 0 4 14 10 

2 0 7 13 19 7 20 23 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 9 6 13 19 20 42 46 
5 0 0 0 0 0 0 0 

 

گر مقادير سطح کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه در (، بيان5جدول )

شده در دادهي واقعي است. براساس مقادير هاي زماني مختلف، در دنيادوره

هاي زماني مختلف با ، در دوره4و  2و 1آشکار است که بنادر  (5)جدول 

گر که بيان اند،قاضا مواجهکسري کانتينر خالي به منظور پاسخ دادن به ت

 5و  3که در بنادر صادراتي بودن اين بنادر در دنياي واقعي است. در حالي

(، 4در قياس با جدول )شبکه، مقدار صفر براي سطح کسري لحاظ شده که 

توان گفت که دهنده سطح موجودي بنادر در دنياي واقعي است ميکه نشان

عنوان بنادر وارداتي شبکه داراي حجم مازاد کانتينر خالي به 5و  3بنادر 

 گاه با کسري کانتينر خالي روبرو نخواهند شد.هستند و هيچ

 

 
 سطح موجودی بنادر )مدل پیشنهادی( :(6) جدول

𝒙𝒊𝒕𝒑 دوره 

 7 6 5 4 3 2 1 بندر

1 8 0 44 101 94 84 88 
2 4 0 0 0 40 66 66 

3 96 70 120 156 186 218 160 

4 0 0 0 0 43 75 71 

5 120 105 111 137 173 175 178 

  

با توجه به مقادير بدست آمده از حل مدل پيشنهادي، براي سطح 

(، در 6مختلف زماني در جدول ) هايموجودي کانتينر خالي، در بنادر در دوره

(، سطح موجودي در 4جدول )قياس با سطح موجودي در دنياي واقعي 

 2و 1)بنادر وارداتي(، نسبت به بنادر  5و  3هاي زماني ابتدايي در بنادر دوره

)بنادر صادراتي(، بيشتر است. و با دنياي واقعي کامال مطابقت دارد. اما  4و

حجم موجودي کانتينر 1مشهود است از دوره ( 6طور که در جدول )همان

کانتينرهاي خالي موجودي بر  واسطه بارگيريه ب 5و  3خالي در بنادر 

در دنياي واقعي  5و  3هاي موجود در شبکه نسبت به موجودي بنادر کشتي

ها (، کاهش يافته است. همچنين با توجه به برنامه حرکتي کشتي4جدول )

يري به بنادري پس از بارگ 5و  3ي در بنادر در شبکه، کانتينرهاي موجود

، است اند انتقال داده شدهکه با کسري کانتينر خالي مواجه (3و  2و  1)بنادر 

 4و  2به بعد و در بنادر  3از دوره  1( در بندر 6که بر اساس جدول ) طوريبه

هاي واسطه تخليه کانتينر خالي از کشتيه به بعد سطح موجودي ب 4از دوره 

بر  که افزايش داشته است و در نتيجه آن سطح کسري در اين بنادر، بناشب

 است. دهي(، به صفر رس7جدول )

 مقادیر بدست آمده سطح کسری )مدل پیشنهادی((: 7ول )جد

𝒙𝒔𝒕𝒑 هادوره 

 7 6 5 4 3 2 1 بندر

1 0 8 0 0 0 0 0 

2 0 7 13 19 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 9 6 13 19 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 

 
 رييتغ قياز طر يدر بنادر واردات ،يگفت که موجود توانيم کلي طوربه

و در نقطه مقابل حجم  افتهيکاهش  يموجود يخال ينرهايکانت تيموقع



 

 

 ييدهنده کارااست. که نشان افتهي شيشبکه افزا يدر بنادر صادرات يموجود

 يواقع يايرساندن و حل مشکل در دن لشده در به تعادارائه ،يشنهاديمدل پ

 .باشديم

دست آمده سطح کسري از حل مدل پيشنهادي ه(، مقادير ب7در جدول )

هاي زماني، سطح ، در تمامي دوره(7). بنابر مقادير جدول شودمشاهده مي

باشد که با وارداتي بودن اين بنادر و ، صفر مي5و  3کسري در بنادر 

دهنده سطح موجودي در دنياي واقعي است، نشان(، که 4همچنين جدول )

مقادير کسري منطبق بر ميزان  2و  1، در دوره زماني 1تطابق دارد. در بندر 

واسطه به بعد به 3، است. اما از دوره (5)کسري در دنياي واقعي جدول 

انتقال کانتينرهاي خالي به اين بندر، سطح موجودي کانتينرهاي خالي در 

هاي افق يش داشته و به تبع آن سطح کسري در ساير دورهاين بندر افزا

، هم به همين 4و  2ريزي کاهش و به صفر رسيده است. در بنادر برنامه

ه مقادير سطح کسري مطابق با دنياي واقعي ب 4تا  1هاي صورت در دوره

شده با دنياي واقعي دهنده قابليت انطباق مدل ارائهندست آمده است که نشا

به بعد به سبب تخليه کانتينرهاي خالي انتقال داده شده  5ا از دوره است. ام

در اين دو بندر سطح کسري به صفر رسيده است. نکته قابل توجه سه ستون 

باشند که در ، مي7و  6و  5هاي زماني (، به عبارت ديگر دوره7آخر جدول )

دست ه ب)صادراتي و وارداتي(، صفر  ها سطح کسري در همه بنادراين دور

گر آن است که مدل پيشنهادي، عدم تعادل کسري کانتينر آمده است. و بيان

اي که خالي بين بنادر وارداتي و صادراتي شبکه را به تعادل رسانيده، به گونه

دهنده عملکرد که نشانبا کسري کانتينر خالي مواجه نشود، هيچ بندري 

 مناسب مدل قطعي ارائه شده است.

 

 ها و دنیای واقعیسه نتایج حاصل از حل مدل(: مقای8)جدول 

 $ 871895 هزینه کل محاسبه شده در دنیای

 $359674 هزینه کل حاصل از حل مدل پیشنهادی

درصد کاهش هزینه کل مدل پیشنهادی 

 نسبت به دنیای واقعی
2/41% 

 

 يايو دن ،يشنهاديکل حاصل از حل مدل پ نهيهز سهيبه مقا جانيدر ا

 يايکل مربوط به دن نهيهز ري(، مقاد8. در جدول )شوديپرداخته م يواقع

 تيموقع رييتغ مسئله يبرا يشنهاديکل حاصل از حل مدل پ نهيو هز يواقع

است.  آمده(، 8جدول )در طور که . هماندرج شده است ،يخال نريکانت

 نهيکاهش هزهمراه با کل،  نهيبا هدف کاهش هز يشنهادياستفاده از مدل پ

 يواقع ياينسبت به دن يخال نريکانت تيموقع رييتغ مسئله يقابل توجه برا

 است.

 

دست آمده از هدر نتايج ب %2/41توان گفت کاهش هزينه مي طوريکههب

حل مدل پيشنهادي نسبت به دنياي واقعي، به دليل به تعادل رساندن سطح 

اري، کاهش هزينه انبارد باعث ،کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه

جايي، استهالک، چيدمان در بنادر وارداتي و همچنين کاهش هزينه هجاب

گويي به تقاضا کسري )خريد، اجاره ...( و هزينه فرصت از دست رفته، پاسخ

مندي مشتري و افزايش ارزآوري اقتصادي در بنادر در زمان مناسب، رضايت

رساندن شده در به تعادل دهنده کارايي مدل ارائهشد که نشانصادراتي، 

 باشدميشده و بهينگي اهداف تعيين مسئله سطح کسري در

 گیری نتیجه -4

کاال، اين حوزه دچار تحول عظيمي  ونقلحملبا ورود کانتينر به عرصه 

شده است. اما تا به امروز مشکل عدم توازن بين ورودي و خروجي کانتينر 

با توجه به اهميت معضل کانتينر خالي از اين رو  .ن باقي استهمچنا به بنادر

تغيير موقعيت کانتينر  مسئله به بررسين پژوهش در تمامي بنادر دنيا، در اي

و انطباق آن با دنياي واقعي  نظريهاي خالي با در نظر گرفتن شکاف

 پرداخته شده است. 

کل و  کردن هزينهريزي جديد، با هدف کمينه در اين راستا مدل برنامه 

شده است. از نقاط  در نظر گرفتن همزمان سطح کسري و موجودي ارائه

تضمين به تعادل رساندن سطح کسري  پژوهششده در اين قوت مدل ارائه

باشد که مي ونقلحملو مازاد کانتينر خالي در بنادر مختلف موجود در شبکه 

  در اين زمينه انجام شده است. براي اولين بار 

تغيير  مسئله شده برايور اعتبارسنجي مدل ارائهمنظر تحقيق حاضر، بهد

زماني از بنادر ـ  ، با در نظر گرفتن يک شبکه مکانيموقعيت کانتينر خالي

هاي مربوط به بنادر موجود در شبکه، مدل پيشنهادي به دريايي ايران و داده

. نتايج شدحل  Gamsافزار نويسي خطي با استفاده از نرمروش برنامه

که استفاده از مدل پيشنهادي با کاهش اد ددست آمده نشانهمحاسباتي ب

تغيير موقعيت کانتينر خالي نسبت به دنياي  مسئله براي ايهزينه قابل توجه

در نتايج  %2/41توان گفت کاهش هزينه که ميطوريواقعي همراه است. به

ي واقعي، به علت به تعادل شده، نسبت به دنيادست آمده از حل مدل ارائههب

که در نتيجه آن کاهش  طح کسري در بنادر مختلف بوده است،رساندن س



 

 

خالي در بنادر  جايي، استهالک و چيدمان کانتينرههزينه انبارداري، جاب

وارداتي و همچنين کاهش هزينه کمبود و هزينه فرصت از دست رفته در 

ست. همچنين به صفر رساندن يري رخ داده ابنادر صادراتي، به ميزان چشمگ

سطح کسري بنادر موجود در شبکه مورد مطالعه که از نتايج اصلي حاصل از 

، پاسخگويي به تقاضا در زمان مناسب، افزايش استحل مدل پيشنهادي 

به در اين بنادر  و ارزآوري به لحاظ اقتصاد کشوري را مندي مشتريرضايت

شده در به عملکرد مناسب مدل ارائهدهنده اننشاين خود که دنبال دارد، 

تعادل رساندن سطح کسري کانتينر خالي در بنادر مختلف شبکه و بهينگي 

هاي اهداف تعيين شده است. در نهايت براساس نتايج حاصل از آزمايش

ارائه شده در  توان نتيجه گرفت که مدلبا دنياي واقعي، مي مقايسهعددي و 

تغيير موقعيت  مسئله براي ير و کارآمدموث تواند روشميتحقيق حاضر 

، آيندهتحقيقات  شود درپيشنهاد مي کانتينرهاي خالي در دنياي واقعي باشد.

سازي، و ارائه مدل ي بهينههامذکور با استفاده از ساير روش مسئله

بررسي قطعيت تغيير موقعيت کانتينر خالي در شرايط عدم مسئله سازيبهينه

 و حل شود. 
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