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 چکیده

در عمل، زمان واقعي ورود  قطعیت مطالعه شده است.لحاظ عدمدر اين پژوهش، مسئله تخصیص پهلوگاه دينامیک و ترکیبي در بنادر کانتینری، با 

پهلوگیری را برهم زند و حتي آن را غیرعملي کند. در اين کار، برنامه زمانبندی  اولیه برنامهتواند مي اين امر ا انحراف دارد کههمورد انتظار آن مقداراز  شناورها

، مجددا ابتدا با استفاده از مدل زمانبندی اولیه و معلوم شد واقعيورود های دادهوقتي که  بالدرنگدر  ئلهمس ، وشودفته ميشده درنظر گرداده اولیةپهلوگیری 

زمانبندی يافته تحققهای سازی کل هزينه. برای حل مسئله از الگوريتم ژنتیک با هدف کمینهشودحل مي سپس با استفاده از الگوريتم بازيابي بالدرنگ

يت در الگوريتم عنوان محدودبه ،گیرد کارهب خود درآمدهای ردنک بیشینهقطعیت که بندر بايد بپذيرد و برای  راهبرد. همچنین شودمي استفادهشده روزهب

پهلوگاه،  ةمربوط به دو رويکرد زمانبندی مجدد و الگوريتم بازيابي در مقايسه با برنامه اولی . با بررسي نتايج اولیةدشبحث و در مورد آن  بازيابي ترکیب،

 طور موفق برای حل مسئله در بالدرنگ مورد استفاده قرار گیرد.تواند بهشود که الگوريتم بازيابي ميمشاهده مي

 .ژنتیک الگوريتم بالدرنگ، بازيابي قطعیت،عدم کانتینری،ة پايان پهلوگاه، تخصیص مسئله :کلیدیهای واژه
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 مقدمه -1

های کانتینری در بنادر دريايي، پل اتصال میان کند. پايانهکلیدی در تجارت جهاني ايفا مي قشونقل است که نای از حملشاخهونقل دريايي حمل

هايي که يک پايانه کانتینری با آن مواجه است، ترين چالش. يکي از مهمباشندونقل کاال ميا در زنجیره جهاني حملونقل دريايي و زمیني کاالهحمل

باشد تا منابع محدود پهلوگاهي بیشترين کارآيي خود را داشته باشند. از اين رو با استفاده از اطالعاتي از گي تخصیص اسکله به شناورهای فراخوانده ميچگون

مانند  يمختلف ليود، به دالوج نيبا ا شود.تنظیم ميآنها ای جهت پهلوگیری بهینه ، برنامهشده استزده قبیل زمان ورود شناورها که معموال از پیش تخمین 

تواند امر مي نيشود که امنحرف مي نیاغلب از مقدار مورد تخم شناورها يواقع یریبارگ /هیآب و هوا، زمان ورود و تخل عدم اطمینان شامل نامساعد بودن

تر  در اين موارد، اسکله با استفاده از اطالعات دقیقمعموال سازد. يرعملیموارد آن را غ يدر برخ يپهلوگاه شود و حت اولیةاختالل در برنامه  جادياباعث 

پهلوگیری مد نظر قرار نگیرد،  ي که در تخصیص مجدد، برنامه اولیةشود؛ اما درصورتبه شناورها تخصیص داده ميکارگیری مدل زمانبندی اولیه با بهمجددا 

های عملیاتي بندر، وجود انحراف میان برنامه تخصیص مجدد و برنامه اولیه، باعث ايجاد اختالل با توجه به پیوستگي موجود بین برنامه پهلوگاه با ساير برنامه

تر ورود تا برنامه پهلوگاه پس از مشخص شدن زمان دقیقتالش شده است  پژوهش در اين های عملیاتي بندر خواهد شد.هايي در ساير برنامهو خسارت

و با  نوان بندر مورد مطالعه انتخاب شدعطور بالدرنگ با کمترين انحراف از برنامه اولیه، بازيابي شود. بندر شهید رجايي واقع در استان هرمزگان بهشناورها، به

طور میانگین برای هر شناور د بهشکار گرفته شد. پس از بررسي اطالعات موجود مشخص هاستفاده از اطالعات واقعي، الگوريتم ژنتیک جهت حل مسئله ب

پهلوگیری را دچار اختالل خواهد کرد. از اين  وجود دارد که مسلما برنامه اولیة ساعت انحراف 10بیني شده، بیش از بین زمان ورود واقعي و زمان ورود پیش

 شد.تر حل ر توسط مدل مبنای اولیه و بار ديگر توسط مدل بازيابي بالدرنگ با استفاده از زمان ورود دقیقبارو، مسئله تخصیص پهلوگاه مجددا يک

 مروری بر ادبیات -1-1
. 4، و مسائل کنترل بالدرنگ3ريزی عملیاتي، مسائل برنامه2های کانتینری وجود دارد: مسائل طراحيگیری در پايانهسه نوع مختلف از مسائل تصمیم

ريزی توسعه تشکیالت پايانه حل شود. بیشترين مسائل به سرمايه گذاری در ساختار ل طراحي بايد توسط طراحان تسهیالت در نخستین مرحله از برنامهمسائ

ريزی عملیاتي های برنامههای کانتینری بسیار محدود و گران هستند، استفاده از منابع و تأثیرات سیستمشوند. از آنجايي که منابع پايانهو تسهیالت مربوط مي

 منظور بیشینه کردن عملکرد کلي تشکیالت پايانه ارزيابي گردد. طي عملیات تخلیه/بارگیری واقعي، تصمیمات روی تطبیق امور تخلیه/بارگیریدقت بهبايد به

 (. Gunther and K.K.H, 2013د )ارعنوان مسائل کنترل بالدرنگ اشاره دبا منابع مورد نیاز بايد در بالدرنگ صورت گیرد. اين مطلب به

ي تعهد واقعباشد؛ اما های کانتینری ميريزی عملیاتي در پايانه، از مسائل برنامهاستمسئله تخصیص پهلوگاه که مسئله مورد مطالعه در اين پژوهش 

 ويژه موجب شده است. طيشرا ايحوادث خاص و  ازبالدرنگ انجام شده و  در منابع تخصیص

hen, and et al. Z) 5بودن مقدار محموله. ژن و همکارانقطعیت در زمان ورود کشتي و متغیرقطعیت مواجه است؛ عدمپهلوگاه با عدم مسئله تخصیص

قطعیت در زمان ورود کشتي ارائه دادند. راهبرد دو راهبرد بالدرنگ و واکنشي جهت مقابله با عدم( 2012Zhen and Chang ,)  6و ژن و چانگ( 2011

 يواکنش راهبردکه  يحال در شود،( انجام ميزمانبندی مبنا) زمانبندیسازی مدل در هنگام آماده قطعیتکه با وارد کردن عنصر عدمبالدرنگ راهبردی است 

 شود.انجام مي هيدر برنامه پا ماتیتنظ جاديبا ا راهبردی است که

قطعیت و تغییرپذيری در اطالعات و رخدادهای اختالل در بیني عدمدرنگ که در آن برنامه زمانبندی مبنا همراه با درجه خاصي از پیشرويکرد بال (1

سازی تصادفي و تواند به دو بخش مجزا تقسیم شود: بهینهبر پايداری بالدرنگ ميهای مبتنيطول اجرای واقعي زمانبندی، توسعه داده شده است. روش

توصیف  Uقطعیت يافته را، که توسط مجموعه عدمهای ممکن تحققای از تمام حالتها به صراحت مجموعهسازی استوار. هر کدام از اين روشبهینه

 ،(Birge, 2001ر میانگین در بهترين حالت عمل کند )طودارد که بهرا حلي سازی تصادفي، قصد يافتن راهکه روش بهینهگیرد. درحالياند، در نظر ميشده

 Bertsimas andکند )ترين حالت دارد، جستجو ميبدحلي که بهترين عملکرد را برای سازی استوار بسیار محافظه کارانه است و جهت يافتن راهروش بهینه

Melvyn, 2003 .) 
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5 Zhen et al 
6 Zhen & Chang 



شد و با تعديل زمانبندی در پاسخگويي بالدرنگ به تغییر بامشاهده ميبر راهبرد صبر و يتم آنالين، مبتنيرويکرد واکنشي يا مديريت اختالل يا الگور( 2

شود بستگي دارد. يک معیار رايج برای سنجیدن ها آشکار ميای که دادهشود. عملکرد اين رويکرد به شیوهداده در طول اجرای زمانبندی مبنا، بررسي مي

آيد دست ميل بهینه مسئله قطعي بهحشده توسط الگوريتم با راهحل حاصلير راهسازی مقادريق جداای است که از طعملکرد الگوريتم واکنشي نسبت مقايسه

(Albers, 2003.)  که مديريت اختالل و زمانبندی مجدد دو رويکرد واکنشي جهت اصالح يک برنامه زمانبندی درحالي گفته شودبنابراين، ممکن است

شده، زمانبندی مجدد به شناسايي يک زمانبندی که از لحاظ تابع رای يک زمانبندی مبنای دادهند. بمبنای موجود هستند، در اهداف اصلي خود اختالف دار

برنامه زمانبندی مبنا تمرکز دارد  گردد. از سوی ديگر مديريت اختالل، بر کمینه کردن انحراف زمانبندی اصالح شده ازهدف اصلي بهینه است برمي

(Bierlaire, 2012.) 

 بیان مسئله  -1-2
بنادر  در تخصیص دينامیک و ترکیبي پهلوگاه،شود. مسئله ناشي مي استان هرمزگان، درشهید رجايي بندر  گرايانهواقعهای نیازاز  پژوهشمسئله اين 

باشد  BAPعملي برای  حلتواند هر راهمي مبنا. زمانبندی شده استمطالعه  بالدرنگداده شده در مبنایبرنامه زمانبندی  بودنجهت بررسي اجرايي کانتینری

به عنوان مدل شده توسط يومانگ ل ارائهدر اين بخش مد. دست آمده باشداطمینان بهساب هرگونه عدمتحاقطعي مسئله بدون  نسخهتواند توسط حل يا مي

از  . فهرستي(Umang and et al., 2012)شوداطمینان معرفي ميقطعي مسئله تخصیص پهلوگاه، بدون احتساب هرگونه عدم مبنای حل نسخة

 نشان داده شده است. (1جدول )های ورودی استفاده شده در مدلسازی مسئله قطعي در پارامتر

 

 های ورودی در تعیین زمانبندی مبناپارامتر (:1ل )جدو

𝑁 مجموعه شناورها 

𝑀 مجموعه مقاطع 

𝑖 1 و...و| 𝑁 | گیرندشناورهايي که در بندر پهلو مي 

𝑘 1 و...و| 𝑀 | مقاطع در طول اسکله 

𝐴𝑖  زمان ورود مورد انتظار شناور𝑖 

𝑒𝑖  زمان رهسپاری تخمین شده شناور𝑖 

𝑈𝑖 شناور  حداکثر آستانه زمان ورود𝑖 

𝐷𝑖  عمق آبخور شناور𝑖 

𝐿𝑖  طول شناور𝑖 

𝑄𝑖  مقدار بار شناور𝑖 /بارگیری( )تخلیه 

𝑊𝑖  بارگیری به يا تخلیه از شناور بار، مجموعه انواع𝑖  لیست شده ازw=1  تا|Wi| w= 

ℎ𝑘
𝑤 /بارگیری برای مقدار واحد از نوع محموله زمان تخلیهW گرفته در مقطع برای شناور پهلو𝑘 

𝑑𝑘  عمق آبخور مقطع𝑘 

𝑙𝑘  طول مقطع𝑘 

𝑏𝑘 مختصات شروع مقطع𝑘 

𝐿 طول کل اسکله 

𝐵 عدد ثابت بزرگ 

 

طور مشابه فاصله زماني الزم بین دو شناور طور ضمني در طول شناور در نظر گرفته شده است. همچنین بهفاصله مکاني ايمن بین دو شناور مجاور به

  بارگیری در نظر گرفته شده است. طور ضمني در زمان تخلیه/متوالي به

را نیز اشغال  𝑝، مقطع 𝑘پهلو گرفته در نقطه شروع مقطع  𝑖ای که اگر شناور ین شود؛ به گونهها تعیتواند با پردازش دادهمي 𝑥𝑖𝑘𝑝عالوه بر اين، ضريب 

 .اندتعريف شده( 2جدول )جهت مدل کردن مسئله، متغیرهای تصمیم در  خواهد بود. 0و در غیر اين صورت برابر  1کند برابر 

 

 

 

 

 



 متغیرهای تصمیم(: 2) جدول

𝑎𝑖 0  𝑖زمان ورود شناور  ≥

𝑚𝑖 0  𝑖شناور رساني به زمان شروع خدمت ≥

ℎ𝑖 0  𝑖شناور رساني به کل زمان خدمت ≥

𝑠𝑘
𝑖  0و در غیر اين صورت  1باشد معادل  𝑖شناور مقطع شروع  𝑘 مقطعدر صورتي که  باينری 

𝑥𝑖𝑘  0و در غیر اين صورت  1را اشغال کند معادل  𝑘 مقطع 𝑖شناور در صورتي که  باينری 

𝑦𝑖𝑗  باينری 
 1پهلو گیرد معادل  𝑗بدون هیچ همپوشاني فضايي در مجاور شناور  𝑖شناور در صورتي که 

 0و در غیر اين صورت 

𝑧𝑖𝑗  باينری 
 1تمام شود معادل  𝑗رساني شناور قبل از شروع خدمت 𝑖شناور رساني در صورتي که خدمت

 0و در غیر اين صورت 

𝑟𝑖  0و در غیر اين صورت  1با توجه به زمان ورود ريسک گريز باشد معادل  𝑖شناور در صورتي که  باينری 

 

 

 بندی شده است:مسئله به صورت زير فرمول

𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑚𝑖 − 𝑎𝑖 + ℎ𝑖)𝑖∈𝑁                      (1)معادله 

𝑠. 𝑡. 𝑚𝑖 − 𝑎𝑖 ≥ 0     ∀𝑖 ∈ 𝑁,     (2)معادله 

𝑎𝑖 = 𝐴𝑖𝑟𝑖 + 𝑈𝑖(1 − 𝑟𝑖)    ∀𝑖 ∈ 𝑁,     (3)معادله 

∑ (𝑏𝑘𝑠𝑘
𝑗
)𝑘∈𝑀 + 𝐵(1 − 𝑦𝑖𝑗) ≥ ∑ (𝑏𝑘𝑠𝑘

𝑗
)𝑘∈𝑀 + 𝐿𝑖  ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,   (4)معادله  

𝑚𝑗 + 𝐵(1 − 𝑧𝑖𝑗) ≥ 𝑚𝑖 + ℎ𝑖    ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,   (5)معادله 

𝑦𝑖𝑗 + 𝑦𝑗𝑖 + 𝑧𝑖𝑗 + 𝑧𝑗𝑖 ≥ 1    ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,    (6)معادله 

∑ 𝑠𝑘
𝑖

𝑘∈𝑀 = 1     ∀𝑖 ∈ 𝑁,     (7)معادله 

∑ (𝑏𝑘𝑠𝑘
𝑖 )𝑘∈𝑀 + 𝐿𝑖 ≤ 𝐿    ∀𝑖 ∈ 𝑁,     (8)معادله 

∑ (𝑥𝑖𝑘𝑝𝑠𝑝
𝑖 )𝑝∈𝑀 = 𝑥𝑖𝑘    ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,    (9)معادله 

(𝑑𝑘 − 𝐷𝑖)𝑥𝑖𝑘 ≥ 0     ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,    (10)معادله 

ℎ𝑖 ≥ ℎ𝑘
𝑖𝑤(𝑙𝑘/𝐿𝑖)𝑄𝑖𝑥𝑖𝑘 `   ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀, ∀𝑤 ∈ 𝑊𝑖  (11)معادله 

𝑠𝑘
𝑖 ∈ {0,1}     ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,    (12)معادله 

𝑥𝑖𝑘 ∈ {0,1}     ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,    (13)معادله 

𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1}     ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,    (14)معادله 

𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,1}     ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,    (15)معادله 

 

شناور فقط بعد از ورود کند که هر ( تضمین مي2کند. محدوديت )گرفته را کمینه ميي به شناورهای پهلوده( مجموع زمان خدمت1تابع هدف )معادله 

های (، محدوديت6( تا )4)های کند که کدام شناورها نسبت به زمان ورود ريسک گريزتر هستند. محدوديت( تعیین مي3شود. محدوديت )رساني ميخدمت

( تضمین 7دارند. محدوديت )پوشاني نگیرنده در بندر هستند، تا تضمین کنند هیچ دو شناوری در زمان و فضا همهلوهمپوشاني برای هر دو شناور پعدم

دهد که شناور پهلو گرفته از کل طول اسکله تجاوز نکند. ( اطمینان مي8تواند تنها يک مقطع شروع داشته باشد. محدوديت )کند که هر شناور ميمي

( 10د و مقطع شروع تعیین شده باشد. محدوديت )کند که توسط طول خودهد که هر شناور تنها تعدادی از مقاطع را اشغال مي( اطمینان مي9محدوديت )

بارگیری برای هر کدام  ( مجموع زمان تخلیه/11شده تجاوز نکند. محدوديت )عمق آبخور هیچ يک از مقاطع اشغالدهد که عمق آبخور شناور از اطمینان مي

 کنند.نه متغیرهای تصمیم را تعريف مي( دام15)( تا 12های )کند. در نهايت، محدوديتاز شناورهای مورد نظر را تعیین مي



طور بالقوه زمانبندی مبنا را بهتواند انحراف دارد که اين امر مي آنها مقدار تخمین شدهها از در عمل زمان واقعي ورود شناورطور که گفته شد، همان

ها و زمان ورود شناورها، با معرفي محدوديت درانحراف برای  محاسبه بالدرنگ در BAP ،منجر به غیرعملي شدن آن شود. در اين تحقیقمختل کند و 

بندر  قاماتم شود،های ورودی به بندر توسعه داده ميپهلوگیری مبنا برای شناورکه يک زمانبندی  وقتي. شده استحل  نظرمورداضافي به مدل  متغیرهای

ريزی به آن از افق برنامه بیش دن محموله وابسته به الزامات پهلوگیریدر دسترس بوبارگیری و  /مانند نیروی انساني، تجهیزات تخلیه مختلفي منابع

رو، ازاين کند.ميبه بندر تحمیل  افزونيهای هزينه اين امرو  استزمان  يا فضا ومنابع نیازمند تخصیص مجدد  ايندرصورت اختالالت،  دهد.اختصاص مي

های متناقض زمانبندی مجدد خدمات پهلوگیری شناور در بندر، و هزينههای هزينهکل کردن مجموع  کمینههدف ما  برای زمانبندی مبنای داده شده،

 .گیری شوداندازهاز نسخه اصلي آن  شدهروزهزمانبندی ب؛ چنانکه توسط مجموع وزني انحراف فضا و زمان باشدميدرصورت اختالل 

 ها تجریه و تحلیل داده -2

 مدل توسعة -2-1
 مالحظات مربوط به زمان تخلیه/بارگیری -2-1-1

ريزی رياضي مسئله تخصیص پهلوگاه های برنامهطور که معلوم شد، زمان عملیات يک کشتي از جمله متغیرهای ورودی اصلي و اساسي در مدلهمان

رود. با توجه شمار ميان کشتي و متصديان پايانه بهها در بندر تأثیر بسزايي دارد، از اهداف مشترک صاحبباشد. کاهش اين زمان که در زمان حضور کشتيمي

های موجود در ادبیات موضوع، کل زمان صرف شده از زمان پهلوگیری کشتي تا زمان ترک کار گرفته شده در اين پژوهش و اغلب پژوهشبه روابط به

 عنوان زمان تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شده است.پهلوگاه، به

يکي میزان حجم عملیات تخلیه و  آنهاترين ترين و اساسياز جمله مهم عیین زمان عملیات يک کشتي در پهلوگاه مؤثر هستند کهعوامل مختلفي در ت

 باشد. از سوی ديگر تعیین نحوةمي ها به کشتي در طول مدت عملیات تخلیه و بارگیریتخصیص جرثقیل ری موجود در هر کشتي و ديگری نحوةبارگی

و  باشدها، کاری بسیار دشوار ميه به کشتيهای پهلو گرفته در اسکله، پیش از مشخص شدن برنامه زمانبندی تخصیص پهلوگاا به کشتيهتخصیص جرثقیل

ي تخصیص يا توال به مباحثي مانندو  باشد و فراتر از دامنة اين پژوهش استای ميستردههايي همراه است که خود به تنهايي مقوله و مبحث گبا پیچیدگي

مطالعه، تنها به در نظر گرفتن مقدار بار کشتي بر های موردمیزان زمان عملیات کشتيشود. در پژوهش حاضر جهت تخمین ها ارجاع ميعملیات جرثقیل

 شده است. مفروض در نظر گرفتهبارگیری ثابت و  و زمان تخلیه/ ( بسنده شدTEU7فوتي ) 20حسب واحد کانتینرهای 

شود. با استفاده عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته ميبارگیری به عنوان متغیر مستقل و زمان تخلیه/بارگیری، مقدار بار کشتي به /در برآورد زمان تخلیه

 بین اين دو متغیر برآورد شده است. رابطة SPSSافزار آماری کارگیری نرماز رگرسیون خطي در حالت خطي با ثابت و به

ℎ𝑖 =∝ 𝑄𝑖 + 𝛽          (16)معادله 

 TEUبر حسب  𝑖بار شناور  𝑄𝑖آيند و دست ميمقادير ثابتي هستند که توسط رگرسیون به 𝛽و  ∝، 𝑖 بارگیری شناور زمان تخلیه/ ℎ𝑖در رابطه باال، 

 باشد.مي

 های عمق آبخورمالحظات مربوط به محدودیت -2-1-2
توسط انتخاب بیشترين مقدار از بین عمق آبخور ورود و عمق آبخور  𝐷𝑖محدود است. عمق آبخور شناور  𝑑𝑘برای هر مقطع اسکله، عمق آبخور مقطع 

 شود:خروج تعريف مي

 𝐷𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐷𝑖
𝑎𝑟 , 𝐷𝑖

𝑑𝑒𝑝
 (17)معادله         (

عملیات در بیشتر مسائل تخصیص پهلوگاه جهت اجتناب از پیچیدگي مسئله هنگام تخصیص پهلوگاه، عمق آبخور شناور مورد نظر در طول مدت 

شود؛ در حالي که در واقعیت چنین نیست و در بیشتر موارد عمق آبخور لحظه ورود شناور با عمق آبخور لحظه خروج آن ثابت فرض مي تخلیه/بارگیری

شود، در صورتي که ممکن است تعدادی از مقاطع به عالوه، در اغلب موارد عمق آبخور مقاطع مختلف در راستای اسکله يکسان فرض ميوت است. بهمتفا

ين موضوع های کف دريا و يا عدم اليروبي بموقع، عمق آبخوری کمتر از ساير مقاطع در راستای اسکله داشته باشند که اداليل مختلفي از جمله ناهمواری

ای کدنويسي شده است که وجود محدوديت عمق آبخور شده در اين پژوهش به گونهاجرا دچار مشکل سازد. مدل ارائه تواند برنامه زمانبندی را در مرحلهمي

                                                                 

 .باشدمي فوتي 20 کانتینر يک نمايانگر و بوده  Twenty-foot Equivalent Unit کلمه مخفف. 7



تخصیص مقاطع  های عمق آبخور برای يک مقطع مشخص،در هر طول مشخصي از اسکله به آساني در نظر گرفته شود. شايان ذکر است که محدوديت

 نشان داده شده است: (1) دهد. اين مسئله در شکلديگر در راستای اسکله را تحت تأثیر قرار مي

 

 
  باشد.مقطع طولی می 5که نیازمند  : موقعیت مجاز پهلوگیری برای شناوری(1)شکل 

 محدودیت عمق آبخور دارند 8و  7در اینجا مقاطع 

 

های ها به ساير موقعیتمحدوديت اينبه داليل ناهمواری کف دريا محدود شده است؛  8و  7دهد که پهلوگیری در مقاطع شکل باال به وضوح نشان مي

 (.(1) در شکل 6تا  3های شوند )موقعیتمينبر پهلوگیری وابسته به طول شناور اعمال 

 اعمال تابع جریمه برای شناورهای تأخیری -2-1-3
های کشتیراني به صراحت در نظر گرفته های ذکر شده، در اين مدل برخي توافقات قراردادی مشخص بین مديران پايانه و شرکتالوه بر محدوديتع

برای هر شناور اند. در عمل، در پايانه کانتینری مقامات بندر و خطوط کشتیراني يک موافقتنامه دارند که بیشترين آستانه زمان فرآيند و زمان رهسپاری شده

زمان  هرگاه. به عبارت ديگر، (Hendriks and et al., 2010د )کنورودی را درصورتي که ورود آن در داخل يک پنجره زماني مشخص باشد، تضمین مي

𝐴𝑖در پنجره زمان ورود ] 𝑖شناور  𝑎𝑖زمان ورود واقعي  درصورتي که ،است معیناسمي  مقدارپردازش شناور زير  − 𝑈𝑖, 𝐴𝑖 + 𝑈𝑖] قرار گیرد، ممکن است 

شناور در برنامه  تخلیه/بارگیریتر از زمان زرگب برابر کتور افيک عنوان تواند بهاسمي هر شناور مي تخلیه/بارگیریزمان  مقدار. ي اجرا شودمشابه توافقات

ℎ𝑖تخلیه/بارگیری زمان  کمترينيا  مبنازمانبندی 
𝑚𝑖𝑛 شناور 𝑖 ورود درصورتي کهاسکله در نظر گرفته شود.  امتدادن پهلوگیری شناور در ترين مکابرای ارجح 

ترجیح مکان پهلوگیری شناور در امتداد اسکله داده شده باشد، زمان پردازش توسط بیشترين ترين چنانچه توسط کم اهمیت ،باشدخارج از پنجره ورود  شناور

 دهد.بیشترين آستانه پوشش زمان تخلیه/بارگیری را برای مقادير مختلف زمان ورود واقعي نشان مي( 2)مقدار زمان تخلیه/بارگیری محدود شده است. شکل 

 

 
 : پوشش زمان تخلیه/بارگیری برای تغییرات مقادیر زمان ورود(2) شکل

 

𝜃جهت مدل کردن رياضي اين مسئله، يک متغیر تصمیم دودويي کمکي اضافي 
𝑖
(𝑡) در صورتي که زمان تا  کنیم،تعريف ميt  در داخل پنجره زمان

 است. اين نتايج در زير آمده است: 0، و در غیر اين صورت برابر 1قرار گیرد برابر  𝑖ورود شناور 

ℎ𝑖 ≤ 𝜂ℎ𝑖
𝑚𝑖𝑛 + 𝑀(1 − 𝜃𝑖(𝑡))         (18)معادله 

𝑎𝑖 + 𝑀(1 − 𝜃𝑖(𝑡)) ≥ 𝐴𝑖 − 𝑈𝑖         (19)معادله 



𝑎𝑖 ≤ 𝐴𝑖 + 𝑈𝑖 + 𝑀(1 − 𝜃𝑖(𝑡))         (20)معادله 

∑ 𝜃𝑖(𝑡)
𝐴𝑖+𝑈𝑖
𝑡=𝐴𝑖−𝑈𝑖

= 2𝑈𝑖 +  (21)معادله         1

گذاری قیمت راهبرد به يافتنداده شده، بايد ما را  مبنایبرای يک زمانبندی  تفاوتهای اختالل محالتکل هزينه متحمل شده بندر تحت  از آنالیزيک 

مديران بندر و  میانتواند توافقات قراردادی رسند اتخاذ کند. برای مثال، ميتواند جهت کسب درآمد از شناورهايي که دير ميکه بندر مي ي قادر سازدمناسب

𝐴𝑖انتهای سمت راست پنجره زماني ورود خود که توسط  آنسویزمان ورود واقعي کشتي  درصورتي کهکه مطابق آن  باشد خطوط کشتیراني + 𝑈𝑖 معلوم 

دست آمده توسط بندر از اين امر در مطالعه سبک سنگین کردن بین درآمد به وارد کند. شناور متصديانهای زيادی را به ممکن است بندر هزينه باشد، شده

تحمیل  𝑃𝑖هزينه جريمه  های متحمل شده توسط بندر به دلیل زمانبندی مجدد درصورت اختالل، جالب خواهد بود.های دير کرده در ورود و هزينهشناور

توضیح داده شده  3 صورت گرافیکي در شکلاين امر به انتهای سمت راست پنجره ورود باشد. آنسوی 𝑔𝑖خیر أتواند هر تابع پیچیده تمي 𝑖شده بر شناور 

 يک رابطه خطي فرض شده است. برای رابطه خطي داريم:برای مقدار واحد بار است که در آن جهت سادگي 

𝑔𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑎𝑖 − (𝐴𝑖 + 𝑈𝑖),  (22)معادله        (0

𝑃𝑖 = 𝑐3𝑔𝑖           (23)معادله 

 

 
 : هزینه جریمه برای تغییرات مقادیر زمان ورود(3) شکل

 

مطالعه اين پژوهش  عیین شود که اين بحث خارج از حوزةدر بالدرنگ ت BAP تواند از مطالعه عمیق نتايج بازيابيپارامتری است که مي 𝑐3در اينجا، 

 باشد. مي

 اولويت خدمات مختلف
𝑖

تر دير برسد، هنوز هم . در عمل، اگر يک شناور با اولويت باالشودگرفته ميهای وارده به بندر در نظر برای پهلوگیری شناور 

شود. بنابراين در هر لحظه از ها در نظر گرفته ميت شناورهای خدم، به صراحت اولويترواينازترجیح داده شود. تواند به شناوری با اولويت خدمت کمتر مي

و هزينه زمانبندی مجدد داده شده از طريق  تحقق يافتههزينه خدمت زمانبندی کل مجموع  به کمینه رساندنريزی، تابع هدف زمان داده شده در افق برنامه

های اختصاص داده نشده در همان لحظه برای تمام شناور ،اصلي مبنایه زمانبندی مجموع وزني انحراف تأخیر رهسپاری و انحراف مکان پهلوگیری از برنام

𝑒𝑖و  𝑖مکان پهلوگیری شناور  شروعدهنده نشان 𝑏𝑖(𝑘′)فرض کنید . باشدمياز زمان 
 باشد. مبنادر زمانبندی  𝑖دهنده زمان رهسپاری شناور نشان ′

 آيد:ميدست يق زير بهرهزينه تابع هدف از ط در نهايت

𝑚𝑖𝑛𝑍 = ∑ (𝑚𝑖 − 𝐴𝑖 + ℎ𝑖) + ∑ (𝑐1|𝑖∈𝑁𝑖∈ 𝑁𝑢
𝑏𝑖(𝑘′) − 𝑏𝑖(𝑘)| + 𝑐2𝑖

|𝑒𝑖
′ − 𝑒𝑖|)    (24)معادله 

دهي برای های وزنترتیب پارامتربه  𝑐2و  𝑐1(. در اينجا، 23)-(18های )های مربوط به مسئله تخصیص پهلوگاه قطعي و محدوديتبه شرط محدوديت

 انحراف فضا و زمان هستند.

 های پژوهشفرض -2-2
 صورت زير خالصه شود:تواند بهاين الگوريتم بازيابي برای مسئله تخصیص پهلوگاه ميهای اصلي فرض



که هر شناور وارده  فرض شدها دارد. در اين الگوريتم، معلوم شدن داده هطور که بحث شد، عملکرد هر الگوريتم بالدرنگ وابستگي زيادی به شیوهمان (1

شناور  ورودزمان  که ربايک فرض شدکند. همچنین روزرساني ميهواقعي ب ورودقبل از زمان  مشخصزمان ثابت  مدتيک در زمان دقیق ورود خود را 

 تغییر نکند. شود مجدداًروز ميهب

روز هساعت قبل از ورود واقعي منتشر شود، زمانبندی پهلوگیری هربار که زمان ورود هر شناوری ب هنگامي که اطالعات تأخیر ورود در بالدرنگ تنها  (2

روز شد، تخصیص پهلوگیری آن توسط هشناور ب ورودبار که زمان . يکشودميبهینه  مجدداًشده و از مقدار مورد انتظار آن انحراف داشته باشد، 

بدون  بعدبه از آن  ی مذکورهاشناور شود و تخصیصمشخص مي (24) اده نشده در زمانبندی با تابع هدفهای اختصاص دسازی مجدد کل شناوربهینه

روز شده است هب آنهادقیق  ورودها که زمان شناور همه، زمانبندی پهلوگیری H ريزی، در هر لحظه داده شده در افق برنامهازاين روماند. تغییر باقي مي

 نظر گرفته شده است. ثابت و غیرقابل تغییر در

 . زمان ورود هر شناور اختصاص داده نشده که بهاندگرفته شدهدر نظر ، ص داده نشده در آن لحظه از زمانهای اختصاسازی، تنها شناوردر فرآيند بهینه (3

𝐴𝑖کمتر از  tفعلي زمان  درصورتي که ،روز نشده استهلحظه ب آن − 𝜏  ،صورت معادل با  غیر اين يا درو ن مورد انتظار آ مقدارمعادل با باشد𝑡 + 𝜏 

 .ندابارگیری بر همین روال اعمال شده/های زمان تخلیهفرض شده است. محدوديت

طور میانگین در بندر شهید رجايي، به 2و  1در محاسبه مقدار انحراف میان زمانبندی اولیه و زمانبندی اصالح شده، فاصله بین دو پايانه کانتینری  (4

 فرض شده است.متر  2500

تواند تابع عنوان تنها عامل تأثیرگذار مورد استفاده قرار گرفت، در حالي که در واقعیت اين ضريب ميدر محاسبه ضريب تخلیه/بارگیری، بار کشتي به (5

 باشد. های اسکله، طول شناور، ظرفیت محوطه انبار و ظرفیت ساير تجهیزات مورد استفادهعوامل مختلفي از جمله ظرفیت جرثقیل

𝑐1( پارامتر 24-3در تابع هدف ) (6 = 𝑐2و پارامتر  0.002 = متر در مکان پهلوگیری  500دهد جابجايي نزديک به اند، که نشان ميانتخاب شده 1

ها شناور برای همه 𝑈𝑖های زمان تخلیه/بارگیری، ساعت تأخیر اضافي در نظر گرفته شده است. پنجره ورود جهت اعمال محدوديت 1شناور، معادل با 

فرض شده است، مگر اينکه به طريق  1.2معادل  ηساعت، و پارامتر  5مربوط به انتشار اطالعات ورود برابر  ساعت انتخاب شده است، پارامتر  8برابر 

ديگری مشخص شده باشند. اولويت شناور 
𝑖

 انتخاب شده است. 1برای همه شناورهای ورودی دقیقاً معادل  

 باشد.ريزی، هیچ شناوری در اسکله پهلو نگرفته و اسکله خالي ميق برنامهدر لحظه ابتدای اف (7

 علت انتخاب روش -2-3
ريزی پهلوگاه ريزی رياضي، نظیر گمز، يا لینگو حل نمود؛ زيرا پايه و اساس برنامهافزارهای رايج حل مسائل برنامهتوان با نرمهای ارائه شده را نميمدل

بندی يابد. در واقع اين قبیل مسائل جزء دستهشدت افزايش ميگرفته شده است. زمان حل اينگونه مسائل با افزايش ابعاد مسئله به« 8مسئله برش»از ايده 

اری های فراابتکباشند. در نتیجه برای اينکه بتوان در زمان معقول به يک جواب بهینه کلي و يا نزديک آن رسید، بايد از روشمسائل با زمان حل نمايي مي

 شود.استفاده مي 9ريزی رياضي پیشنهادی از الگوريتم ژنتیکاستفاده شود. در اين پژوهش برای حل مدل برنامه

افزار متلب کدنويسي شده و در موارد در اين پژوهش، روش ابتکاری الگوريتم ژنتیک برای حل مسئله تخصیص پهلوگاه پیوسته و دينامیک بر روی نرم

 ر گرفته است.متعددی مورد آزمون قرا

 الگوریتم ژنتیک -2-4

. شودنامیده مي هیاول تیمجموعه جواب جمع نيا کهگرددمي دیمسئله تول یچند جواب برا ک،یتميالگور اي يطور تصادفابتدا به کیژنت یهاتميالگور در

و ، بیهم ترک ها بابهتر، کروموزوم یهاپس از انتخاب کروموزوم کیژنت تميالگور ی. سپس با استفاده از عملگرهاشودنامیده ميکروموزوم  کيهر جواب 

شکل  .شوندمي بیترک ،شده استها حاصل و جهش در کروموزوم بیکه از ترک یديجد تیبا جمع يفعل تیجمع زین تي. در نهاشودمي جاديا آنهادر  يجهش

 کشد.فرآيند يک الگوريتم ژنتیک را جهت حل يک مدل به تصوير مي (4)

                                                                 
8 Cutting Stock Problem (CSP) 
9 Genetic Algorithm 



 
 : فرآیند الگوریتم(4)شکل 

 

فرد استفاده شده است. حل منحصربهباشد، جهت نمايش يک راهيک کروموزوم که شامل متغیرهای تصمیم مسئله ميين پژوهش در مسئله مورد نظر ا

از قسمتي  دهندةشود، نشانمیده ميم، که ژن هم نا. هر موقعیت در کروموزوبا طول ثابت هستندهايي معمول ذره رشته طوربهنمايش تصويری کروموزوم 

گیری در رابطه با مقدار متغیرهای تصمیم مهم حل، تصمیمباشد. برای هر راهحل ميتصمیمي برای يک قسمت از راه دهندةحل است. مقدار يک ژن نشانراه

شود. جهت محاسبه با کدنويسي، الزم است محاسبه مي حلاست. در صورت معلوم شدن اين مقادير، زمان انتظار و تخلیه/بارگیری همه شناورهای آن راه

 های مختلف، در نظر گرفته شوند.زمان آماده به خدمت پهلوگاه، زمان ورود شناورها، همچنین زمان تخلیه/بارگیری شناورها در پهلوگاه

هر درايه در  شناورهای موجود در مسئله برابر است. مقدار های آن با تعداددر اين مسئله هر کروموزوم يک رديف درايه دارد که از نظر طولي تعداد درايه

حل مورد نظر مشخص دهي به شناورهای متناظر مطابق با راهگیری است که با استفاده از آن ترتیب خدمتعددی برای تصمیم دهندةطول کروموزوم، نشان

گیری ترتیب دهي نیستند و تنها برای مقايسه جهت تصمیممقادير واقعي جهت خدمت دهندةهای کروموزوم نشانمقادير درايه خواهد شد. در اين پژوهش،

 شوند. مياستفاده دهي در پهلوگاه، خدمت

ژن خواهیم داشت. در زير مثالي از نمايش يک کروموزوم جهت  10ای از دو مقطع و ده شناور داشته باشیم، کروموزومي با طولي از برای مثال اگر مسئله

  حل مسئله آمده است:ر کشیدن يک راهبه تصوي

 

 : نمونه کروموزوم(3) جدول
𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟗 𝑽𝟖 𝑽𝟕 𝑽𝟔 𝑽𝟓 𝑽𝟒 𝑽𝟑 𝑽𝟐 𝑽𝟏 

32/0 14/0 1/0 23/0 77/0 31/0 56/0 34/0 12/0 2/0 

 

 نهاها با توجه به مقدار آالزم است ابتدا درايه. در کروموزوم نمايش داده شده، باشدمي وستهیصورت په جواب ب شيشود، نماطور که مشاهده ميهمان

های کروموزوم در میان درايه شود کهباال مشاهده مي مثال درباشد. ها ميورود شناور بینشان دهنده ترتمرتب شوند که در نهايت همین ترتیب نتیجه شده 

دهي خواهد عنوان اولین شناور ورودی در اسکله خدمتبنابراين شناور ششم به (؛77/0باشد )ششم مي متناظر با شناور هيدرابیشترين مقدار مربوط به  حل،راه

ها، قابل مشاهده است که بعد از درايه متناظر با شناور ششم، درايه متناظر با شناور چهارم بیشترين مقدار را دارد. به همین صورت با مقايسه ساير درايه شد.

دهي ساير شناورها نیز دهي خواهد شد و به همین صورت ترتیب خدمتعنوان شناور دوم در اسکله خدمتبه چهارمشناور در نتیجه بعد از شناور ششم 

 خواهد بود: ريصورت زه جواب ب بنابراين شود.مشخص مي

 دهی مشخص شده توسط نمونه کروموزوم: ترتیب خدمت(4) جدول

 ترتیب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

𝑽𝟖 𝑽𝟐 𝑽𝟗 𝑽𝟏 𝑽𝟕 𝑽𝟓 𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟔 شناور 

 جواب 77/0 56/0 34/0 32/0 31/0 23/0 2/0 14/0 12/0 1/0

 



رود هر شود. انتظار مي(، جمعیت جديد آماده وارد کردن به نسل بعدی مي…و  12، جهش11، تقاطع10در ادامه بعد از انجام ساير مراحل الگوريتم )انتخاب

ترين افراد به احتمال مقدار برازش افراد در هر نسل باالتر رود. اين انتظار به علت اين حقیقت است که نامناسب های بیشتری تولید شوند، متوسطچقدر نسل

های بعدی ترين آنها به احتمال زياد زنده مانده و دوباره به تولید افراد بیشتر نوع مشابه در نسلشوند، در حالي که مناسبهای جديدتر ناپديد ميزياد در نسل

 شود که به نسل مطلوب مسئله برسد و الگوريتم پايان يابد.همین مراحل تا آنجايي تکرار مي دهند.مه ميادا

 گیرینتیجه -3

مقطع  |M| 2 =شناور و |N| 101=ها برای يک نمونه از اندازهشود. همه آزمايشدر اين بخش، برخي از نتايج اولیه حل مسئله تخصیص پهلوگاه ارائه مي

قطعي برای  BAPحل برای يک حالت ورود انباشته در مدت يک ماه انجام شده که نتايج هر هفته به صورت جداگانه ارائه شده است. زمانبندی مبنا از راه

جدول شده در های ارائهکه زمانزم به ذکر است دست آمده است. اليافته در چارچوب بنادر فله بهترکیبي پهلوگاه، توسعهو آرايش  های دينامیک شناورورود

 باشند. ، بر حسب ساعت و موقعیت مکاني بر حسب متر مي(2)

 

 طور میانگین در هر سه زمانبندی: مقایسه نتایج یک شناور به(5)جدول 

 زمان انتظار 

انحراف مکانی 

 با

 زمانبندی اولیه

انحراف زمانی 

 با

 زمانبندی اولیه
𝑫𝒗 

 - - - 82/15 تخصیص اولیه

 68/15 14/14 91/770 51/5 تخصیص مجدد

 29/15 50/14 04/394 73/5 تخصیص بازیابی شده

 

 

شده نسبت به برنامه تخصیص مجدد، با وجود تغییر نامحسوس ود که در برنامه پهلوگاه بازيابيش، مشاهده مي(2)شده در جدول با استفاده از نتايج ارائه

نیز به مقدار  𝐷𝑣درصد کاهش داشته است. پارامتر  89/48در مقادير مربوط به زمان پهلوگیری، انحراف موقعیت پهلوگیری از برنامه تخصیص اولیه به اندازه 

 درصد کاهش داشته است. 49/2

اند که بندر ساعت تأخیر رسیده 8با بیش از  ،بررسيشناور مورد 101شناور از  10عداد پنجره زماني پیشنهادی، تهمچنین عالوه بر موارد ذکر شده، طبق 

 تواند با جريمه شناورهای مذکور طبق تابع جريمه در نظر گرفته شده، در جهت جبران خسارت ناشي از عدم قطعیت و کسب درآمد، اقدام کند.مي

مسئله بازيابي زمانبندی مبنای پهلوگیری در بالدرنگ هنگامي که اختالل رخ دهد حل شده است. مدل مورد نظر، مدل  در اين پژوهش،طور خالصه، به

های عمق آبخور و برخي توافقات قراردادی مشخص میان متصديان پايانه و يافته با در نظر گرفتن محدوديتص پهلوگاه دينامیک ترکیبي توسعهتخصی

سازی در بر بهینهرسد، محققان بسیار کمي جهت مطالعه مسئله بازيابي بالدرنگ با استفاده از رويکرد مبتنييي که دانش ما ميباشد. تا جاشناورها مي

در بالدرنگ برای  BAPکارگیری الگوريتم ژنتیک جهت حل سازی با بهبر بهینهاند. در اين پژوهش يک رويکرد بازيابي مبتنيعملکرد بندر تالش کرده

طور موفق جهت کمینه کردن اثر اختالالت در تواند بهشده ميدهنده اين است که الگوريتم ارائهدی مبنای داده شده ارائه شد. نتايج اولیه نشانزمانبن

 کار گرفته شود.بالدرنگ به

 پیشنهادات:

ترتیب مربوط به هزينه به  𝑐2و  𝑐1های ورودی متفاوت های عددی گسترده نیازمند يافتن مقادير مناسب پارامترتر براساس آزمايشتحلیل عمیق

ی زمان تخلیه/بارگیری هاهای مربوط به توابع هزينه و محدوديتجايي شناور در طول اسکله و تأخیر رهسپاری شناور با توجه به زمانبندی مبنا، و پارامترهجاب

 دست آمده بندر را بیشینه کند.های بهتواند درآمدباشد که ميمي

                                                                 
10 Selection 
11 Crossover 
12 Mutation 



ها و تغییرپذيری در اطالعات است. الگوريتم بازيابي بیني تأخیربندی استوار برای مسئله تخصیص پهلوگاه با درجه مشخص از پیشتوسعه فرمول

جويي بازيابي ريزی و صرفکار گرفته شود و عملکرد از لحاظ از دست دادن درآمد در مرحله برنامهوار بهبندی قطعي و استتواند در هر دو مورد فرمولمي

 درصورت اختالالت، مورد مقايسه قرار گیرد.

ای منابعي انهشود؛ از اين رو به احتمال زياد در يک زمان مشخص پاياستفاده ماندن امکانات ميعدم قطعیت در زمان ورود کشتي سبب کمبود و يا بي

های اند در حالي که پايانه ديگر با کمبود منابع مواجه شده است. ارائه راهکاری در جهت هماهنگي و همکاری بیشتر بین پايانهاستفاده ماندهدارد که بي

 ای مؤثر باشد.تر از منابع پايانهبرداری بهینهتواند در بهرهمجاور، مي
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