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چکیده
سرعت حمل و نقل نقش مهمي را در تجارت جهاني دارد از اينرو مهم ترين هدف پايانه کانتینري افزايش کارايي و کاهش تأخیر در خروج
کشتيها از اسکله است .زمان بیکاري يک کشتي به کارايي زمان بندي اسکله و چگونگي تخصیص منابع بستگي داشته که مديريت مطلوب
منابع پايانه موجب افزايش کارايي بنادر ميشود .زمان پهلوگیري کشتيها ميتواند به عنوان معیار اصلي در جهت افزايش کارايي پايانههاي
کانتینري در نظر گرفته شود .عملیات تخصیص کشتيها به اسکله به عنوان اولین و اصليترين تصمیم عملیاتي در اکثر پايانههاي کانتینري
شنناخته ميشنوند .در اين مقاله پ

از بررسني مسن له تخصنیص پهلوگاههاي اسکله به کشتيها ،مدل بررسي شده با استفاده از الگوريتم

علفهاي هرز حل شنده اسنت .در انتها کارايي الگوريتم پیشننهادي با نتايج حاصنل از نرمافزار تجاري  GAMSمقايسنه شده و نتايج نشان
مي دهند که الگوريتم پیشننهادي عووه بر کیفیت بایي نتايج ،بخصنود در مسا ل با اندازه بزر  ،سرعت حل بسیار بایتري نس ت به نرم
افزار  GAMSدارد.
واژگان کلیدی :پایانههای کانتینری ،مسئله تخصیص پهلوگاه¬های اسکله ،الگوریتم علفهای هرز.
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سرعت حمل و نقل نقش مهمي را در تجارت جهاني دارد از
اينرو مهمترين هدف پايانه کانتینري افزايش کارايي و
کاهش تأخیر در خروج کشتيها از اسکله است.
زمان بیکاري يک کشتي به کارايي زمانبندي اسکله و
چگونگي تخصیص منابعي از ق یل پهلوگاههاي اسکله،
جرثقیلهاي اسکله ،کامیونها ،جرثقیلهاي محوطه ،در
دسترس بودن ان ارها و ...بستگي دارد .بنابراين مديريت
مطلوب منابع پايانه موجب افزايش کارايي بنادر شده و زمان
پهلوگیري کشتيها ميتواند به عنوان معیار اصلي در جهت
افزايش کارايي پايانههاي کانتینري در نظر گرفته شود .با
تخصیص بهینه فضاي اسکله و زمان پهلوگیري کشتيها
ميتوان نقشي اساسي در افزايش بهرهوري بنادر داشت .در
ادامه مقاله جهت آشنايي بیشتر با پايانههاي کانتینري،
عملیات پايانههاي کانتینري تشريح گرديده ،سپ مس له
تخصیص پهلوگاههاي اسکله و مرور ادبیات مربوطه آورده
شده است .پ از معرفي روش بهینهسازي علفهاي هرز از
آن جهت حل مدل تخصیص پهلوگاههاي اسکله به کشتيها
استفاده گرديده و نتايج محاس اتي و نتیجهگیري مقاله هم
در انتها آورده شده است.

 -1مقدمه
براساس گزارش  World Port Sourceهماکنون  6609بندر
در  169کشور دنیا وجود دارد [ .]1مرکز مشاوره
کورکسون  1عنوان نموده است که نرخ رشد تجارت
کانتینري دنیا در طي بیست سال گذشته به طور متوسط
 %5.6بوده و میزان اين تجارت در سال  2310نس ت به سال
 2312با  0میلیون  2TEUافزايش به  186میلیون TEU
رسیده است [.]2
حمل و نقل دريايي نقش مهمي را در زنجیره تأمین
بینالمللي بازي ميکند و تأثیر مهمي در اقتصاد جهاني دارد.
همچنین زمانبندي عملیات بنادر نقشي اساسي را در کارايي
حمل و نقل دريايي دارد .پايانههاي کانتینري محل تقاطع
مسیرهاي دريايي بوده و تغییر انواع روشهاي حمل ونقل در
آنها صورت ميپذيرد ،لذا به ود کارايي و افزايش بهرهوري
در عملیات پايانههاي کانتینري نقشي اساسي در کاهش
هزينه و زمان کل سفر دريايي دارد [.]0
از مشاهده شکل ( )1ميتوان چنین استن اط نمود که حجم
م ادیت کانتینري طي ده سال گذشته به میزان تقري اً دو
برابر رشد پیدا کرده که نشاندهنده رشد اهمیت روز افزون
اين حوزه ،در طي ده سال گذشته است .اين نرخ رشد س ب
شده تا خطوط کشتیراني براي ساخت کشتيهايي با ظرفیت
بیشتر ،جهت حمل و نقل کانتینري اقدام کرده و با توجه به
همین امر بنادر نیز جهت توسعه و بهینهسازي عملیات
صورت گرفته ،گام بردارند.
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 - 2عملیات پایانههای کانتینری
پايانههاي کانتینري را ميتوان به پنج ناحیه تقسیم نمود که
مسا ل بهینهسازي هر ناحیه در ادامه تشريح خواهد گرديد.
اين نواحي ع ارتند از پهلوگاههاي اسکله ،0اسکله ،6حمل و
نقل داخلي ،8محوطه 9و ورودي(دروازه).0
همانطور که اشاره شد ،هر پايانه کانتینري را ميتوان به پنج
قسمت عمده تقسیم کرد که ع ارتند از:
 )1پهلوگاه اسکله :مکاني که کشتيها در آن جهت عملیات
تخلیه وبارگیري پهلوگیري ميکنند.
 )2اسکله :محلي که جرثقیلهاي اسکله در آن حرکت کرده
و عملیات تخلیه و بارگیري کشتيهاي کانتینري را
انجام ميدهند.
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مس له تخصیص جرثقیلهاي اسکله به دن ال تخصیص
جرثقیلهاي اسکله به کشتيها جهت انجام عملیات تخلیه و
بارگیري است .مس له زمانبندي جرثقیلهاي اسکله به
دنیال بهینهکردن توالي انجام عملیات تخلیه و بارگیري
توسط جرثقیلهاي اسکله تخصیص داده شده به کشتيها
است .مس له تخصیص پهلوگاههاي اسکله از مهمترين مسا ل
مورد مطالعه در جانبدريا بوده که در ادامه اين مقاله مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.

 )0حمل و نقل داخلي :که شامل جابجايي کانتینرها از
اسکله به محوطه کانتینري ،توسط کامیونها و يا ساير
وسايل حمل و نقل است.
 )6محوطه :که در آن پشتهساز ي 1و ذخیره کانتینرها
صورت ميپذيرد.
 )8دروازه :که ورود و خروج کانتینرها به پايانه کانتینري از
اين طريق صورت ميپذيرد .به اسکله و مکانهاي
پهلوگیري کشتيها به اصطوح جانب دريا 2گفته و به
دروازه و محوطه هم به اصطوح جانب خشک ي0
ميگويند .حمل نقل ،اين دو قسمت مهم پايانه
کانتینري را به هم مرت ط ميسازد.
شکل ( )2بخشهاي مختلف عملیاتي يک پايانه کانتینري و
عملیات تخلیه و بارگیري را در يک پايانه کانتینري نمايش
ميدهد .هنگامي که يک کشتي در اسکله پهلو ميگیرد يک
يا چند جرثقیل اسکله ط ق يک برنامه تخلیه ،عملیات تخلیه
کانتینرها را آغاز ميکنند .جرثقیلها ،کانتینرها را از روي
کشتي به روي کامیونها قرار ميدهند و کامیونها کانتینرها
را به محوطه کانتینري انتقال ميدهند .جرثقیلهاي اسکله
به دستگاههايي 6مجهزند که ميتوانند کانتینرها را در امتداد
بازوي جرثقیل از کشتي به کامیون انتقال دهند .در رابطه با
جرثقیلهاي اسکله مس له تعداد جرثقیلهاي خريداري شده
امري راه ردي بوده و از سوي ديگر نحوه تخصیص جرثقیل-
هاي اسکل ه 8و زمانبندي جرثقیلهاي اسکل ه 9مسا لي
هستند که در سطح عملیاتي مطرح ميگردند.

 -3مسئله تخصیص پهلوگاههای اسکله به کشتیها
همانطور که در قسمت ق ل اشاره شد اين مس له به دن ال
تخصیص کشتيهاي ورودي به پهلوگاههاي اسکله با توجه به
مشخصات اسکله (طول ،عمق و )...و مشخصات کشتي
(اندازه ،عمق و )...است.
مشخصه مکاني مربوط به اسکله بوده و به سه دسته کلي
گسسته ، 0پیوسته 5و ترکی ي 6تقسیم ميگردد .در حالت
گسسته ،مکانهاي پهلوگیري کشتيها در اسکله مشخص
شدهاند لذا در هر موقعیت ،پهلوگیري تنها يک کشتي
امکانپذير خواهد بود؛ اما در حالت پیوسته براي کشتي
امکانپذير است تا در هر مکاني از فضاي اسکله پهلوگیري
کند .در حالت ترکی ي مکان پهلوگیري کشتيها مشخص
است (گسسته) اما يک کشتي ميتواند جهت پهلوگیري،
بیش از يک موقعیت را به خود تخصیص دهد يا کشتيها
موقعیتي را به اشتراک بگذارند .در حالت ترکی ي هر يک از
فضاهاي پهلوگیري ميتواند پیوسته و يا گسسته باشد .مورد
ديگري که در رابطه با مشخصه مکاني اسکلهها در ادبیات
موردنظر قرارگرفته است عمق 13اسکله است چراکه اگر عمق
اسکله کم باشد محدوديتي جهت پهلوگیري کشتيهاي با
عمق بیشتر اعمال خواهد شد.
مشخصه زماني مربوط به زمان ورود ،پهلوگیري و خروج
کشتيها از اسکله است و به دو دسته کلي ايستا 11و پويا12
تقسیم ميگردد .مس له ايستا اشاره به اين موضوع دارد که

شکل ( )2قسمتهای عمده یک پایانه کانتینری.
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تمام کشتيهايي که قرار است به اسکله تخصیص يابند هم
اکنون در لنگرگاه حضور دارند و زمان ورود کشتيهايي که
در يک بازه زماني مشخص ،در آينده به اسکله وارد خواهند
شد را مدنظر قرار نميدهد؛ اما در حالت پويا زمان ورود
انتظار ي 1کشتيها دريک دوره زماني مشخص جهت
تخصیص مدنظر قرار ميگیرد .بهسادگي ميتوان فهمید که
حالت ايستا وضعیت خاصي از حالت پوياست که در آن زمان
ورود انتظاري کشتيها صفر در نظر گرفتهشده است.
مشخصه زماني ديگري که در ادبیات مورد استفاده قرارگرفته
است زمان ترک 2اسکله است که اشاره به اين موضوع دارد
که کشتي تنها در يک بازه زماني مشخص قابل خدمتدهي
است .یزم به ذکر است که در اين مقاله نوع اسکله گسسته
بوده و مشخصه زماني مس له نیز پوياست.

تخصیص پهلوگاههاي اسکله به مشترياني صورت ميپذيرد
که جزء مشتريان مرجح 13اسکله بوده و جهت ارا ه خدمات
از اولويت برخوردارند و بعد از حل مدل در سطح بای تخصیص
پهلوگاههاي اسکله به ساير کشتيها انجام ميپذيرد .در سطح
اول در نظر گرفته شده است که دو نوع مشتريان مرجح در
بندر خدمت داده ميشوند ،لذا تابع هدف سطح اول خود
داراي دو جزء است .در حل مدل گزارش شده است چنانچه
حجم کمتري از مشتريان اسکله مشتريان خاد باشند با
انتقال توابع هدف سطح اول بهعنوان محدوديت در سطح دوم
ميتوان به نتايج بهتري دستيافت و چنانچه درصد بیشتري
از مشتريان به سطح اول تعلق داشته باشند تابع هدف سطح
دوم را ميتوان بهعنوان محدوديت سطح اول در نظر گرفت
و به نتايج بهتري رسید [.]8
آرانگو و همکاران 11در سال  2311مطالعه موردي تخصیص
پهلوگاههاي اسکله بندر سويل 12اسپانیا را مورد بررسي قرار
دادند .اين بندر تنها بندر داخلي اسپانیاست و در دهانه رود
گوادالگايو ر 10واقع شده است .اين مقاله با استفاده از
ش یهساز ي 16و بهینهساز ي 18در نرمافزار آرن ا 19مس له
تخصیص پهلوگاههاي اسکله به کشتيهاي کانتینري را مورد
بررسي قرار داده است .از پیشنهادهايي که در توسعه مقاله از
سوي نويسندگان ارا ه شده به بهینهسازي عملیات بندري که
توسط تجهیزاتي از ق یل لیفتراکها 10انجام ميشود و در نظر
گرفتن تأثیر اين مقوله در کمینهکردن تابع هدف اين مدل
ميتوان اشاره نمود [.]9
بهرکال و همکاران 15در سال  2311سه مدل اصلي ارا ه شده
در مس له تخصیص پهلوگاههاي اسکله را در حالت گسسته و
پويا مقايسه نمودند و کارايي يکي از مدلها را به ود دادند
[ . ]0اولین مدل بررسي شده در اين مقاله مدل ايماي و

1
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 -4مرور ادبیات مسئله تخصیص پهلوگاههای اسکله
گولیاس و همکاران 0در سال  2336مدلي چندهدفه 6ارا ه
دادند که در آن با توجه به توافقات قراردادي از پیش صورت
گرفته ،نحوه خدمترساني به مشتريان متفاوت است .براي
حل مدل پیشنهادي از الگوريتم ژنتیک 8بکار گرفتهشده و از
دادههاي واقعي براي بررسي کارايي مدل استفاده شده است.
براي توسعه مدل گروههاي متفاوت مشتريان در نظر
گرفتهشده و زمان خدمترساني به هر گروه با توجه به قرارداد
بستهشده متفاوت است .در پايان عنوان شده است که روش
حل ارا هشده با استفاده از مجموعه جوابهاي پارتو 9در
مقايسه با رويکرد وزندهي 0عملکرد بهتري دارد [.]6
ساهاريدي و همکارا ن 5در سال  2313در مقالهاي با
استفاده از چارچوب بهینهسازي سلسله مرات ي 6اهداف
متناقض ترخیص کشتيها به اسکله را مدلسازي نمودند و
با استفاده از الگوريتم ژنتیک مدل مذکور را حل و مجموعه
جوابهاي پارتو را استخراج کردند .در سطح اول مس له،
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همکارا ن 1است که يک مدل برنامهريزي عدد صحیح
مختلط 2بوده و در سال  2331ارا ه شده است .در مدل ارا ه
شده توسط ايماي و همکاران تابع هدف مدل ،مجموع زمان
انتظار و زمان عملیات تخلیه و بارگیري اسکله را کمینه
ميکند .ايماي و همکاران از الگوريتم آزادسازي یگرانژ 0براي
حل مدل فوق بهره جستند و با انجام حجم زيادي از
محاس ات عددي اث ات نمودند که مدل مذکور براي حل
مسا ل دنیاي واقعي مناسب است [.]5
کورديا و و همکاران 6در سال  2338عنوان نمودند که مدل
ارا ه شده توسط ايماي و همکاران اين موضوع را ناديده گرفته
است که هر اسکله در مدل ارا ه شده بايد داراي زمان اتمام
عملیات باشد و محدوديت مذکور را به مدل اضافه نمودند
[ .]6موناکو و سامارا 8در سال  2330نشان دادند که مدل
ارا ه شده توسط ايماي و همکاران در سال  2331را ميتوان
با در نظر گرفتن اين امر که زمانهاي بیکاري اسکله مستقل
از کشتياي است به ود داد؛ بنابراين اندي مربوط به
کشتيها را ميتوان حذف نمود [.]13
گیاللوم اردو و همکاران 9در سال  2313مس له تخصیص
پهلوگاههاي اسکله به کشتيها را با در نظر گرفتن تخصیص
جرثقیلها به کشتيها فرموله نمودند .آنها براي تخصیص
جرثقیلها به کشتيها از مفهومي تحت عنوان مشخصات
جرثقیلهاي اسکله 0استفاده کردند .مفهوم ارا ه شده بیانگر
تعداد جرثقیلهاي تخصیص داده شده به کشتي در هر بازه
زماني است .تعدادي ،مشخصات جرثقیلهاي اسکله از پیش
تعريف شده وجود دارد و مدل به دن ال تخصیص همزمان
اسکلهها و جرثقیلها به کشتيها با استفاده از مشخصات
جرثقیلهاي اسکله ارا ه شده است .تابع هدف مدل ،استفاده
از حداکثر مشخصات جرثقیلهاي ارا ه شده و کمینهسازي
هزينه حملونقل کانتینرها از محوطه است .گیاللوم اردو و
همکاران براي حل مدل ارا ه شده از الگوريتم جستجوي
ممنوع استفاده کردند [.]11

یی -رويز و همکاران 5در سال  2316از روش الگوريتم
ژنتیک م تني بر ساختار کروموزومي جايگشتي 6براي حل
مدل ارا ه شده توسط گیالوم اردو و همکاران استفاده کردند.
براي بررسي کارايي روش حل ارا ه شده از دادههاي واقعي
موجود در ادبیات استفاده شده است .نويسندگان عنوان
کردهاند که روشهاي حل موجود ،جوابهاي با کیفیت خوب
و بای را درازاي زمان پردازش بای به دست ميدهند ،حال
آنکه روش حل ارا ه شده قادر به تولید جوابهاي با کیفیت
بای در زماني کوتاه است [.]12
بابازاده و همکاران 13در سال  2318از الگوريتم ان وه ذرات
براي حل مس له تخصیص جرثقیل هاي اسکله در حالت
پیوسته و پويا استفاده کردند .آن ها نتايج بدست آمده از حل
مدل را با الگوريتم ژنتیک مقايسه کرده و اعوم نمودند که
الگوريتم ان وه ذرات 11ارا ه شده کارايي بهتري دارد [.]10
لیانگ و همکاران 12در سال  2311يک مدل برنامهريزي عدد
صحیح مختلط غیرخطي دو هدفه براي مس له تخصیص
پهلوگاههاي اسکله ارا ه دادند که در اين مدل تخصیص
جرثقیلهاي لحاظ شده و زمان عملیات هر کشتي وابسته به
تعداد جرثقیلهاي تخصیص داده شده است .تابع هدف اول
مدل مجموع زمانهاي تخلیه و بارگیري ،زمان انتظار کشتي
و تأخیر در جدايي کشتي از اسکله را کمینه ميکند
درحاليکه تابع هدف دوم به دن ال کمینهسازي جابهجايي
جرثقیلها ،بین اسکلههاست .براي حل مدل از الگوريتم
ژنتیک بهره گرفته شده است [.]16
ترکاوغوري و همکارا ن 10مس له تخصیص پهلوگاههاي
اسکله را با در نظر گرفتن تخصیص جرثقیلها مدل نمودند.
در ادامه مقاله ،مدل ارا ه شده با مشخص بودن جرثقیلهاي
تخصیصيافته توسعه داده شده است .تابع هدف مدلهاي
ارا ه شده کمینهکردن مجموع وزني انحراف از مکان بهینه
پهلوگیري ،زمان انتظار کشتيها و تأخیر در جدايي از اسکله
است .مثالهاي حل شده براي مدل اول بیانگر اين امر هستند
که مدل خطي ارا ه شده براي مسا ل در اندازههاي بزر و
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حتي بیش از شصت کشتي کاراست؛ اما براي مدل دوم
توسعه داده شده اين شرايط برقرار نیست لذا نويسندگان
روش فرا-پردازشي 1را براي حل مدل دوم توسعه دادند و
ضعف محاس اتي مطرح شده را برطرف نمودند [.]18
ژانگ و همکارا ن 2در سال  2313مس له تخصیص
پهلوگاههاي اسکله و جرثقیلها به کشتيها را مدل نمودند.
آنها اشاره کردند که در مقایتي که تاکنون چاپ شده است
محدوده حرکتي جرثقیلها لحاظ نگرديده و محدوديتهاي
مربوط به دامنه فعالیت جرثقیلها ديده نشده است .در ادامه
مقاله يک مدل برنامهريزي عدد صحیح مختلط ارا ه شده که
تابع هدف آن مجموع وزني زمان عملیات تخلیه و بارگیري،
زمان انتظار و انحراف از مکان مطلوب پهلوگیري را کمینه
ميکند .از الگوريتم بهینهسازي زير-گراديان 0براي حل مدل
استفاده شده است و عنوان گرديده که روش ارا ه شده براي
حل مسا ل دنیاي واقعي کاراست [.]19
آلوارز و همکاران 6در سال  2313عنوان کردند که امروزه
کشتيهاي کانتینري قرارداد دارند تا با حداکثر سرعت خود
سفر کنند درحاليکه در دسترسبودن اسکله در بندر مقصد
را در نظر نميگیرند .سیستم خدمتدهي م تني بر ورود هم
باعث تشديد بیشازپیش اين سیاست شده است .اين نوع
قراردادهاي خطوط کشتیراني و سیاستهاي خدمتدهي در
اسکلهها عوامل اصلي تراکم لنگرگاهها و افزايش مصرف
سوخت با عواقب ناسازگار اقتصادي ،ايمني و زيستمحیطي
هستند .در اين مقاله خطمشي جديدي براي پهلوگیري
کشتيها و قراردادهاي خطوط کشتیراني پیشنهاد شده است.
براي بررسي کارايي مدل ارا ه شده از روشهاي ش یهسازي
و بهینهسازي بهصورت همزمان بهره گرفته شده است .در
مدل ش یهسازي رويداد گسسته ،8کشتيها و مشخصات
اصلي فیزيکي و اقتصادي آنها ،چیدمان پايانه کانتینري،
کارايي تجهیزات ساحلي ،توافقات قراردادي ،جريمههاي
مربوطه و سیاستهاي پهلوگیري مدنظر قرارگرفتهاند .مس له
ش یهسازي چندين مثال از مدل بهینهسازي را حل ميکند
تا فرآيند برنامهريزي فعالیتها در پايانه را نشان دهد [.]10

در اين مقاله اشاره شده است که مصرف سوخت يک کشتي
بهطور تقري ي با توان سوم سرعت آن در ارت اط است [.]15
يک شیوه ماهرانهتر پهلوگیري و تنظیم سرعت کشتيها
ميتواند تأثیر قابلتوجهي در کاهش هزينهها داشته و مقادير
زيادي از آلودگي گازهاي گلخانهاي را کاهش دهد .در مدل
ارا ه شده مس له تخصیص کشتيها به اسکلهها ،سرعت
کشتيها و تخصیص تجهیزات تخلیه و بارگیري بهینه مي-
شوند .تابع هدف مدل ارا ه شده کمینهسازي هزينه بهره-
برداري از تجهیزات ساحلي ،هزينه سوخت ،معطلي ،کنسلي
و بیشینهسازي درآمد ناشي از تسريع در عملیات کانتینري
را دن ال ميکند [.]10
هان و همکاران 9در سال  2313مدلي را ارا ه دادند که در
آن ورود کشتيها بهصورت پويا بوده و کشتيهاي ورودي
اولويتهاي متفاوتي دارند و اولويت هر کشتي متناسب با
قرارداد اسکله و خط کشتیراني است .نکته برجسته در اين
مدل اين است که جرثقیلها ميتوانند در هنگام پهلوگیري
کشتي جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیري از يک کشتي
به کشتي ديگر منتقل شوند .جابهجايي جرثقیلها با اين
شرط انجام ميپذيرد که تعداد جرثقیلهايي که به هر کشتي
خدمت ميدهند ثابت بماند .زمان ورود و زمان تخلیه و
بارگیري کشتيها تصادفي بوده و از تابع توزيع نرمال پیروي
ميکند .تابع هدف مدل مقدار انتظاري بعووه انحراف
استاندارد مجموع زمان خدمتدهي و مقدار وزندهي شده
تأخیر جدايي از اسکله را کمینه ميکند .يک الگوريتم
ابتکاري بر پايه الگوريتم ژنتیک براي حل مدل ارا ه گرديده
و نتايج محاس اتي کارايي روش حل ارا ه شده را تأيید
ميکنند [.]16
ژوو و کانگ 0در سال  2335مدلي را ارا ه دادند که مس له
تخصیص پهلوگاههاي اسکله و جرثقیل به کشتيها را لحاظ
ميکند .در مدل ارا ه شده زمان ورود کشتيها و زمان تخلیه
و بارگیري هر کشتي از توزيع نرمال پیروي ميکند .آنها در
مدل ارا ه شده عمق آب و محدوديتهاي مربوطه را مدنظر
قرار دادند .در تابع هدف مدل زمان انتظار کشتي و زمان
انتظار جرثقیلهاي اسکله کمینه ميگردند .در ادامه مقاله
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 Ajزمان ورود کشتي

براي حل مدل از الگوريتم ژنتیک استفاده گرديده و نتايج
محاس اتي ارا ه شده حکايت از کارايي مدل مذکور دارند
[.]23

زماني که جهت عملیات تخلیه و بارگیري توسط
C
 ijکشتي  jدر اسکله  iسپري ميشود

 -5مدل ریاضی

زيرمجموعهاي از  Oبه گونهاي که
Pk
Pk   p | p k  O

مدل رياضي بکار گرفته شده در اين مقاله همان مدل ارا ه
شده توسط ايماي و همکاران در سال  2331است که در
قسمت مرور ادبیات به آن اشاره گرديد .متغییرهاي تصمیم،
پارامترها ،مجموعهها و مدل رياضي در ادامه آورده شده است.
متغیرهاي تصمیم ارا ه شده در مدل به شرح ذيل هستند:
چنانچه کشتي  jبه عنوان kامین کشتي در اسکله
X ijk
 iسروي داده شود  1و در غیراينصورت  3خواهد
شد.
 Yijkزمان بیکاري اسکله  iبین خروج کشتي  k-1و ورود
کشتي kام هنگامي که کشتي  jبه عنوان kامین
کشتي خدمت داده مي شود.
مدل رياضي ارا ه شده توسط ايماي و همکاران در ذيل آورده
شده است:

 Wiزير مجموعهاي از کشتيها به گونهاي که A  Si

در اين مدل تابع هدف ( )1مجموع زمان انتظار و زمان
عملیات تخلیه و بارگیري اسکله را کمینه کرده ،محدوديت
( )2تضمین ميکند که به هر کشتي در اسکله حتما سروي
داده شود .محدوديت ( )0اشاره به اين امر دارد که هر اسکله
در هر ترتیب سروي دهي بايد به حداکثر يک کشتي
اختصاد يابد .محدوديت ( )6بیان ميکند که زمان
سروي دهي به کشتي بايد بعد از زمان ورود آن باشد.
محدوديت هاي ( )9( ،)8و ( )0هم نوع متغییرهاي تصمیم
مدل را مشخص ميکنند.

Min :   (T  k  1)Cij  Si  A j X ijk

 -6الگوریتم علفهای هرز ارائه شده برای حل مدل

iB jV k O

()1

ریاضی:

    (T  k  1) yijk

میودي ،محرابیان و لوکاس1

iB jWi k O

j v

()2

k O

()0

 X

1 iB

iB jV

ijk

X

 yilm )  yijk  ( Aj  Si ) xijk  0

()6
()8
()9
()0

1

ijk

j Wi

k O
k O

به طوري که:
مجموعه اسکلهها
مجموعه کشتيها
مجموعه ترتیب
تخصیص کشتيها

j V

k O

iB

j V

jV

  (C x

il ilm

lV mPk

iB

X ijk  0,1

yijk  0 i  B
i (i  1, 2...I ) B
j ( j  1, 2...T )V

الگوريتم تکاملي
در سال 2339
جديدي را با الهام از يک پديده شايع در کشاورزي به نام
کلونیزاسیون علفهاي هرز مهاجم 2براي حل مسا ل تحقیق
در عملیات در حالت پیوسته ارا ه دادند .آنها اين الگوريتم را
بهینهسازي علفهاي هرز ( 0)IWOنام نهادند [ .]21الگوريتم
علفهاي هرز يک الگوريتم ساده است که با بکارگیري
خصوصیات اساسي مانند تکثیر ،رشد و رقابت در يک کلني
علف هرز عمل ميکند .در اين پژوهش از نسخه جديدي از
الگوريتم علفهاي هرز براي حل اين مس له به صورت فضاي
گسسته تدوين شده است .جز یات اين فرآيند در ادامه آمده
است:
 -1-6جمعیت اولیه

k (k  1, 2...T ) O

جمعیتي از جوابهاي اولیه بصورت تصادفي روي فضاي حل
مس له پخش ميشود.

زماني که اسکله  iجهت سروي دهي در دسترس
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تعداد گیاهان در کلني محدود است .بعد از چند تکرار ،تعداد
گیاهان در کلني بیشتر از حداکثر تعداد گیاهان در کلني
( )pmaxميشود ،حال مکانیسم حذف گیاهان با شايستگي
کمتر فعال ميشود.
مکانیسم حذف به اين صورت کار ميکند :هر گیاه ط ق
مکانیسم تولید دانه اشاره شده به تولید دانه ميپردازد.
دانههاي تولید شده نیز ط ق مکانیسم گفته شده پخش شده
و رشد ميکنند .حال اين گیاهان هم رده والدينشان
ميباشند .سپ گیاهان با شايستگي کمتر حذف ميشوند تا
تعداد گیاهان به حداکثر تعداد ممکن در کلني برسند.
همانطور که در قسمت تکثیر اشاره شد ،اين مکانیسم به
گیاهان با شايستگي پايین اجازه تکثیر را ميدهد و اگر آنها
داراي شايستگي خوبي باشند ميتوانند زنده بمانند.

 -2-6تکثیر
عضوي از جمعیت گیاهان با توجه به مقدار شايستگي خود و
کمترين و بیشترين مقدار شايستگي کلني مجاز به تولید دانه
(تکثیر) است .تعداد دانههايي که هر گیاه ميتواند تولید کند
بصورت خطي از کمترين تعداد ممکن تولید دانه تا بیشترين
تعداد ممکن تولید دانه افزايش مييابد .به ع ارت ديگر ،هر
گیاه بر اساس مقدار شايستگي خودش ،کمترين مقدار
شايستگي کلني و بیشترين مقدار شايستگي کلني تولید دانه
ميکند تا اطمینان حاصل شود که افزايش تعداد تولید دانه
بصورت خطي باشد.
 -3-6پراکندگی فضایی
در اين بخش تصادفيسازي و تطابق الگوريتم ارا ه ميشود.
دانههاي تولید شده بصورت تصادفي در فضاي ناحیه جستجو
با استفاده چند باره از عملگرهاي جابجايي و جاسازي پخش
ميشوند .به ع ارت ديگر ،دانهها بصورت تصادفي در نزديکي
گیاه والد ساکن ميشوند .در هر گام (نسل) تعداد عملگرها
( )σاز مقدار اولیه معین شده تا رسیدن به مقدار نهايي معین
شده کاهش مييابد .با انجام ش یهسازيهاي مختلف که روي
الگوريتم پايه انجام شده است ،تغییر غیر خطي داده شده در
معادله ( )5عملکرد رضايتبخشي را نشان داده است.
()5

n

 itermax  iter  
  final  
 
itermax
 round 

 


  initial   final 




 -5-6ساختار الگوریتم
پارامترهاي الگوريتم پیشنهادي در جدول ( )1آورده شده
است .الگوريتم شامل  2فاز است که فاز  ،1تا رسیدن جمعیت
به  pmaxادامه مييابد .سپ وارد فاز  2ميشويم تا الگوريتم
پايان يابد .شکل ( )8رويه اين الگوريتم را نشان ميدهد.
جدول ( )1پارامترهای الگوریتم علف های هرز گسسته.
نماد

 iter

بطوري ک ه  itermaxحداکثر تعداد تکرار   iter ،انحراف
معیار در تکرار کنوني و  nشاخص تلفیق غیرخطي 1است.
اين تغییر تضمین ميکند که در هر گام احتمال قرار گرفتن
دانه در فاصله دور بصورت غیر خطي کاهش يابد .به ع ارتي
گیاهان طي هر تکرار با محیط سازگارتر شده و نیروي انتخاب
محیط از انتخاب  rبه سوي انتخاب  kپیش ميرود.

تعریف

N0

تعداد جمعیت اولیه

itmax

حداکثر تعداد تکرار

pmax

حداکثر تعداد جمعیت گیاهان

smax

حداکثر تعداد دانه

smin

حداقل تعداد دانه

N

σinitial
σfinal

شاخص تلفیق غیرخطي
تعداد اولیه حداکثر بکارگیري عملگرها
تعداد نهايي حداکثر بکارگیري عملگرها

 -7نتایج محاسباتی

 -4-6حذف رقابتی

براي بررسي الگوريتم پیشنهادي 5 ،مس له آزمايشي مطابق
دادههاي تصادفي تولید شده مرجع [ ،]13در ابعاد مختلف
تولید شده و عملکرد آن با حلکننده CPLEX 2کد نويسي
شده در نرمافزار تجاري  GAMSمقايسه شده است .مسا ل

اگر گیاهي هیچ دانهاي تولید نکند ،ممکن است منقرض شود؛
در غیر اين صورت ممکن است در سراسر جهان پخش شود.
بنابراين نیاز به نوعي رقابت بین گیاهان است زيرا حداکثر

Nonlinear Modulation Index

1

Solver
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2000
1000
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3

1

2

objective function

ارا ه شده جهت بررسي کارايي مدل را مي توان به چهار دسته
تقسیم نمود .در دسته اول  23کشتي با  0پهلوگاه اسکله ،در
دسته دوم  28کشتي با  8پهلوگاه اسکله ،در دسته سوم 28
کشتي با  0پهلوگاه اسکله و در در دسته آخر  08کشتي با 0
پهلوگاه اسکله مورد بررسي قرار گرفتهاند .براي هر يک از
دستهها دو مثال تصادفي تولید شده است .جز یات مربوط به
اين مسا ل در جدول ( )2آورده شده است.
تمام محاس ات و کدنويسي در محیط نرمافزار  Matlab 7.1و
در رايانه قابلحمل  Think Pad Lenovoمجهز به پردازنده
 2.2 GHz Pentium(R) Dual-Coreبا دو گیگابايت رم اجرا
شده است.
جدول ( )2خوصه نتايج بدست آمده از مس لهها را نشان
ميدهد .بهترين ،میانگین و بدترين جواب و میانگین زمان
حل حاصله از  23بار اجراي الگوريتم علفهاي هرز گسسته
در اين جدول گزارش شده است .براي حل دقیق مس له از
حلکننده  CPLEX 10.0.1استفاده شده است .محدوديت
زمان حل براي هر مس له يک ساعت يا  0933ثانیه در نظر
گرفته شده است .جواب و زمان حل بدست آمده از حلکننده
 CPLEXبراي هر مس له نیز در جدول ( )2آمده است.
حلکننده  CPLEXتنها توانست مس له  1تا  6را در
محدوديت زماني مذکور حل کند .حلکننده نتوانست هیچ
جواب شدني در اين محدوديت زماني براي مسا ل  0و  5پیدا
کند .بهترين جواب بدست آمده در محدوديت زماني براي
مس لههاي  1تا  5در جدول ( )2آمده است.
همان طور که در شکل ( )0مشاهده ميگردد الگوريتم
پیشنهادي براي  6مس له اول به جواب بهینه CPLEX
رسیده است .اما براي مسا ل  8و  9شاهد عملکرد بهتر
الگوريتم پیشنهادي نس ت به  CPLEXهستیم و براي مسا ل
 0و  CPLEX ،5قادر به حل مسا ل در محدوده زماني تعیین
شده ن ود .براي مقايسه زمان حل اين دو روش نمودار شکل
( )6در ادامه آورده شده است.
در شکل ( )6نتايج تنها براي مسا لي آورده شده است که با
محدوديت زماني  0933ثانیه توسط  CPLEXحل شدهاند.
اختوف آشکار بین اين دو الگوريتم را ميتوان از بررسي زمان
حل مسا ل  0و  6در شکل ( )6مد نظر قرار داد .در حالي که
 CPLEXبراي حل مسا ل  8و  9زمان بسیار زيادي را صرف
نموده است ،مدل ارا ه شده در زمان بسیار کمي به جواب
بهتري نس ت به  CPLEXدست يافته است.

مقایسه نتایج  CPLEXبا الگوریتم پیشنهادی

3000

problem number
IWO

CPLEX

شکل( )3مقایسه تایع هدف  CPLEXبا الگوریتم پیشنهادی.

3000
2000
1000
0
5

6

4

3

Problem Number
CPLEX

2

1

Computational Time

مقایسه زمان حل  CPLEXبا الگوریتم پیشنهادی

4000

IWO

شکل( )4مقایسه زمان حل  CPLEXبا الگوریتم پیشنهادی.

در ادامه نتیجه گیري کلي در رابطه با اين مقاله آورده شده
و راهکارهايي براي کاربرد اين رويکرد در بنادر کشور ارا ه
شده است.
 -8نتیجهگیری
اين پژوهش ابتدا به تشريح و بررسي مس له تخصیص
پهلوگاههاي اسکله به کشتيها در بنادر کانتینري پرداخت.
يک مدل معروف بر اساس مطالعات گذشته انتخاب و ارا ه
شده است .مدل مورد نظر با حلکننده  CPLEXو الگوريتم
پیشنهادي علفهاي هرز گسسته حل شد .مقايسه هاي
مربوط به کارايي روش حل ارا ه شده در جدول ( )2و شکل
( )0آورده شد .نتايج محاس اتي نشان ميدهد که الگوريتم
پیشنهادي براي مسا ل کوچک عملکردي به خوبي حلکننده
و برتر از حل
 CPLEXدارد و در مسا ل متوسط و بزر کام ً
کننده  CPLEXاست .مقايسه مربوط به زمان حل اين دو
روش نیز در شکل ( )6و جدول ( )2آورده شده است .از نظر
زمان حل الگوريتم پیشنهادي کامو برتر از حل کننده
 CPLEXعمل ميکند.
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تنظیم پارامترهاي الگوريتم علفهاي هرز گسسته ()σfinal ،σinitial ،n ،smin ،smax ،pmax ،itmax ،N0
تولید جوابهاي تصادفي به اندازه N0؛
Iter = 0؛
فاز يک:
تکرار (جمعیت کلني<  Pmaxيا )Iter < itmax
 -1محاس ه حداقل ( )Fitminو حداکثر ( )Fitmaxشايستگي کلني؛
 -2محاس ه تعداد دانه هر گیاه؛
 -0محاس ه  σiterبا استفاده از رابطه ()0؛
 -6تکرار (براي هر دانه)
أ = X .والد دانه
ب = σ .عدد تصادفي صحیح بین  σiterو σfinal
ج .تکرار (به تعداد )σ
 = rعدد تصادفي بین صفر و يک
 اگر r < 3/8
 = Yتولید يک جواب همسايه با مکانیسم جابجايي از X؛ در غیر اين صورت
 = Yتولید يک جواب همسايه با مکانیسم جاسازي از X؛
پايان اگر؛
Y = X ؛
د .اضافه کردن  Xبه کلني
Iter = Iter + 1 -8؛
پايان تکرار؛
فاز دو:
تکرار ()Iter < itmax
 -1انتخاب بهترين گیاهان به اندازه  Pmaxاز بین والدين و فرزندان (ط ق مکانیسزم حذف رقابت)
 -2محاس ه حداقل ( )Fitminو حداکثر ( )Fitmaxشايستگي کلني؛
 -0محاس ه تعداد دانه هر گیاه؛
 -6محاس ه  σiterبا استفاده از رابطه ()0؛
 -8تکرار (براي هر دانه)
أ = X .والد دانه
ب = σ .عدد تصادفي صحیح بین  σiterو σfinal
ج .تکرار (به تعداد )σ
 = r عدد تصادفي بین صفر و يک
 اگر r < 3/8
 = Yتولید يک جواب همسايه با مکانیسم جابجايي از X؛ در غیر اين صورت
 = Yتولید يک جواب همسايه با مکانیسم جاسازي از X؛
پايان اگر؛
Y = X ؛
د .اضافه کردن  Xبه کلني
Iter = Iter + 1 -9؛
پايان تکرار؛
شکل( )5شبه کد الگوریتم علف های هرز گسسته.

يکي از مواردي که براي تحقیقات آتي ميتوان در نظر گرفت
بکارگیري ساير الگوريتمهاي فرا ابتکاري نظیر الگوريتم رقابت
استعماري ،الگوريتم جهش قورباغه و يا هوش ازدحامي و ...براي
حل مس له تخصیص پهلوگاه اسکله به کشتيهاست.
مورد ديگري که جهت توسعه اين مقاله ميتوان مد نظر قرار داد
بکارگیري الگوريتم پیشنهادي براي حل مس له تخصیص پهلوگاه
اسکله با داده هاي واقعي است .به عنوان مثال بندر شهید رجايي
واقع در جنوب ايران که مهمترين بندر واردات و صادرات کشور

است داراي دو پايانه کانتیري فعال است .اين پايانه هاي کانتینري
از نوع گسسته و پويا بوده و به ترتیب داراي  6و  0پهلوگاه اسکله
هستند .يکي از راهکارهاي توسعه اين مقاله ميتواند بکارگیري
مدل و الگوريتم علفهاي هرز پیشنهادي براي بهینهسازي
عملیات اين پايانههاي کانتینري باشد.
از ديگر مواردي که ميتوان براي توسعه اين مدل در نظر گرفت
به در نظر گرفتن تأثیر تخصیص جرثقیلهاي اسکله در بهینه-
سازي عملیات کانتینري ،در مدل مذکور مي توان اشاره نمود.
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.*) نتایج محاسباتی مسئلههای آزمایشی2( جدول
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مسئله

35×12

35×12

25×7

25×7

25×5

25×5

22×3

22×3

اندازه مسئله

روش حل

2691

1680

886

528

124

33

85

47

بهترين جواب

2008.9

2360.6

560.0

812.0

124

33

85

47

میانگین جواب

الگوریتم

2566

2198

635

802

124

33

85

47

بدترين جواب

پیشنهادی

-

-

63.56

06.05

8.31

6.86

1.50

1.06

میانگین زمان حل

-

-

2360

609

124

33

85

47

جواب

0933

0933

0933

0933

0136

2606

06.6

81.8

زمان حل

CPLEX
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