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ارائه مدل جدید برنامهریزی حملونقل کانتینری
در شبکه بنادر دریایی ایران

تاريخ دريافت59/4/3 :
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*نويسنده مسئول

© نشريه صنعت حملونقل دريايي  ،1359تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي است.

چکیده

تاريخ پذيرش59/11/22 :

بدون شک يکي از عوامل توسعه حملونقل و افزايش سرعت آن در دنياي امروز به وجود آمدن حملونقل کانتينري است .بهطوري که جايگاه حملونقل
کانتينري در صنعت حملونقل جايگاهي تثبيتشده و رو به توسعه است .اما آنچه در عرصه حملونقل کانتينري تا به امروز به عنوان مسئلهاي حلننشده ،باقي
مانده است ،معضل کانتينر خالي است که به علت ناهماهنگي بين صادرات و واردات کاال در همه بنادر جهان وجود دارد .اما ميزان موفقيت اين بنادر در کاهش اين
معضل ،با يکديگر تفاوت دارد .در اين مقاله ،با توجه به اهميت زياد مسئله کانتينر خالي به لحاظ هزينههاي نگهداري ،تخليه و بارگيري ،کمبود محوطه و امکانات
نگه داري در بنادر وارداتي از يک سو ،و هزينه فرصت از دست رفته ،عدم رضايتمندي مشتري و وابستگي اقتصادي به بنادر ديگر کشورها در بنادر صادراتي که با
تغيير موقعيت کانتينر خالي پرداخته شده است .بههمين منظور در اين پژوهش ،مدل برنامهريزي
کمبود کانتينر خالي مواجهاند از سوي ديگر ،به بررسي مسئله تغي
حملونقل کانتينر خالي با هدف کمينه کردن هزينه کل شامل هزينه حملونقل ،نگه داري ،کسري ،تخليه و بارگيري کانتينر خالي با در نظر گرفتن همزمان سطح
کسري و موجودي ارائه شده است .به منظور اعتبارسنجي و آزمايشهاي عددي مدل ارائهشده ،با در نظر گرفتن يک شبکه مکاني ـ زماني از بنادر دريايي ايران به
عنوان شبکه مورد مطالعه واقعي در مسئله تغيير موقعيت کانتينر خالي ،مدل پيشنهادي به روش برنامهنويسي خطي ،در محيط نرمافزار  ،Gamsاستفاده شده است.
نتايج محاسبات نشان دهنده کارايي مدل پيشنهادي در به تعادل رساندن سطح کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه ،کاهش  %41/2هزينه کل نسبت به دنياي
واقعي و بهينگي اهداف تعيين شده است.
واژههای کلیدی :حملونقل دريايي ،حملونقل کانتينري ،کانتينر خالي ،برنامهنويسي خطي ،محيط نرمافزار Gams
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 -1مقدمه

 -1-1بیان مسئله

کانتيينري تا به امروز به عنوان مسئلهاي
آنچه در عرصه حملونقل کانت
خالي است که به علت
کانتيينر خال
باقي مانده است ،معضل کانت
حلنشده ،باق
ناهماهنگي ببيين صادرات و واردات کاال در همه بنادر جهان وجود دارد .اما
ناهماهنگ
موفقييت ايين بنادر در کاهش ايين معضل ،با يکديگر تفاوت دارد .با
ممييزان موفق
خالي به لحاظ هزيينههاي نگهداري،
کانتيينر خال
اهمييت زياد مسئله کانت
توجه به اهم
وارداتي از
بارگييري ،کمبود محوطه و امکانات نگهداري در بنادر واردات
تخلييه و بارگ
تخل
ييک سو ،و هزيينه فرصت از دست رفته ،عدم رضاييتمندي مشتري و
وابستگي اقتصادي به بنادر دييگر کشورها در بنادر صادراتي ککه با کمبود
وابستگ
کانتيينرهاي
موقعييت کانت
بررسي تغتغيييير موقع
خالي مواجهاند از سوي دييگر ،بررس
کانتيينر خال
کانت
هميين منظور در اين پژوهش ،مدل
خالي مسئله اصلي اين مقاله است .بههم
خال
کميينه کردن هزييننه کل شامل
خالي با هدف کم
کانتيينر خال
برنامهريريزي حملونقل کانت
خالي با در
کانتيينر خال
بارگييري کانت
تخلييه و بارگ
هزيينه حملونقل ،نگهداري ،کسري ،تخل
نظر گرفتن همزمان سطح کسري و موجودي ارزيابي و ارائه شده است.
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حملونقل کانتينري در چند دهه گذشته رشد سريع و قابلتوجهي
داشته است ،تجارت جهاني از طريق کانتينر در سال  2111به مقدار %7/1
رشد کرده و توان ترمينالهاي کانتينري در سال  2111تا  %9/5افزايش
يافته است (اوليوو و همکاران  .)2119آنچه تا به امروز در ععرصه حملونقل
کانتينري به عنوان مسئلهاي حلنشده باقي مانده است .معضل کانتينر
خالي است که به علت ناهماهنگي بين صادرات و واردات کاال در همه
بنادر جهان وجود دارد ،اما ميزان موفقيت اين بنادر در کاهش اين پديده،
نيز متفاوت و بسيار ناچيز است (چونگ و همکاران 2112 ،و لي و همکاران
 .)2114ممهمترين آسيب اقتصادي از اين ناحيه ،متوجه خطوط کشتيراني
است ،از آنجا که کانتينر جزو داراييهاي اين خطوط ميباشد و براي تهيه
آن هزينههاي بسياري صرف شده است .زماني که کانتينرهاي يک کشتي
در اسکله بندر تخليه ميشود ،اگر ظرف مدت کوتاهي اياين کانتيرها مجدداً
به چرخه عملياتي خطوط کشتيراني باز نگردند ،اين شرکتها نميتوانند از
سرمايه خود بهرهبرداري درستي داشته باشند ،در نتيجه ناگزير تصميم به
ترک آن بندر ميگيرند ،که در اين صورت بازنده اصلي مناطق اطراف اين
بنادر يا حتي کشوري است که گرفتار عدم توازن در صادرات و واردات
ميباشد .حاصل اين اتفاق در بنادر يک کشور اين است که نهتنها
هزينههاي واردات افزايش مييابد ،بلکه وابستگي به بنادر کشورهاي ديگر
را نيز به دنبال دارد و عمال استقالل اقتصادي کشور با مخاطره مواجه
ميشود (دونگ و همکاران.)2115 ،
دسترسي به کانتينر خالي در بنادر بستگي به کارايي مديريت جريان کانتينر
خالي دارد ،بهطوري که اگر جريان انتقال کانتينرهاي 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 مناسب باعث افزايش ريسک
انباشتــگي کانتينر
ن انباشت
همچنيــن
عدم برآورده شدن تقاضا و رضايتمندي مشتري و همچني
کمبــود محوطه
ادر وارداتي ،هزينـههاي سســرسامآور نگهداري ،کمب
ازاد در بنبنــادر
خالي ممــازاد

کاران 2113 ،و لي و همکاران .)2117 ،در
همــکاران،
ون و هم
(مــون
ننــگهداري و ...ششــود (م
سالهاي اخير با توجه به اهميت مسئله مذکور مدلهاي مختلفي براي تغيير
موقعيت کانتينر خالي ارائه شده است.
جوال و همکاران در سال  2112مدلي رياضي به منظور بهينه کردن
استفاده مجدد از کانتيرهاي خالي بين دو بندر لسآنجلس و النگ بيچ ،با
هدف کمينه کردن هزينه کل انتقال کانتينرهاي خالي بين ببنادر و انبارها
ارائه دادهاند .فنگ و همکاران در سال  ،2112به بررسي تغيير موقعيت
کانتينر خالي به عنوان يک مسئله دو مرحلهاي براي کشتيهاي خطي
(الينر) پرداختند ،که مرحله اول شامل تخمين موجودي کانتينر خالي در
بنادر و مرحله دوم شامل ارائه برنامه تغيير موقعيت ککانتينر خالي به منظور
ارائه خدمات در شبکه حملونقل بوده است .تحقيق سانگ و همکاران در
سال  ،2111به مسئله تخصيص کانتينرها بر مسيرهاي حملونقل به منظور
بهينه کردن حجم توزيع در بنادر در هر سفر متمرکز بود ،هدف مدل
پيشنهادي آنها تعيين حجم تخصيص کانتينرها در بنادر و بر کشتيها و
همچنين حداکثر استفاده شرکتهاي حملونقل از کانتينرها با کمينه کردن
هزينههاي عملياتي بوده است .مون و همکاران در سال  ،2111هدف
مطالعه خود را ارائه برنامهاي براي انتقال کانتينرهاي خالي بين بنادر به
منطور کاهش عدم تعادلي که حتي با توسعههاي اخير حملونقل کانتينري،
بين بنادر جديتر شده ،بيان کردند و مدلي رياضي با هدف کاهش هزينه
کل شامل هزينه حملونقل ،هزينه جابهجايي ،هزينه نگهداري ارائه دادند.
مدل ارائه شده با در نظر گرفتن اجاره و خريد کانتينر فرمولبندي ،و براي
حل آن از برنامهنويسي عدد صحيح ترکيبي و الگوريتم ژنتيک استفاده ششد.
ژانگ و همکاران در سال  ،2111با در نظر گرفتن سياست مطلوب براي
تغيير موقعيت کانتينرهاي خالي ،جريان کانتينرها را به عنوان يک جريان
سيال پيوسته و تقاضا را به عنوان يک زنجيره مارکوف دو وضعيتي فرض
کردند .هدف مدل پيشنهادي به حداقل رساندن هزينههاي نگهداري ،اجاره
و تغيير موقعيت کانتينرهاي خالي داخلي و خارجي بود ،و براي حل مسئله
کنترل بهينه از برنامهنويسي پويا استفاده کردند .سانگ و همکاران در سال
 ،2111در تحقيقي ديگر سياست تغيير موقعيت کانتينر خالي را با بنادر
مقصد انعطافپذير ،سياستي که فقط خاص جريان مستقيم کانتينر خالي
است ،به صورت رياضي تدوين ،و چگونگي تاثير آن را از طريق شبيهسازي
ارزيابي کردند .آزمايشات نشان دادند که سياست جديد به طور قابلتوجهي،
در شرايطي که تقاضاهاي تجاري متعادل نيستند بهتر از سياست معمولي
فرانسيسکو و همکاران ،به بررسي مسئله تغيير موقعيت کانتينرهاي
است .فران
خالي در شبکه دريايي تحت اختالالت بندري پرداخته ،و به منظور در نظر
گرفتن عدمقطعيتهاي مربوط به دادههاي مسئله از روش برنامهنويسي
تصادفي با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف ،استفاده کردهاند .آزمايشات
انجامشده توسط آنها نشاندهنده آن است که مدل پيشنهادي چند
سناريويي نسبت به مدل قطعي کارآتر بوده ،و ريسک پيش رو ،تقاضاي
مجهول کانتينر خالي را کاهش ميدهد (فرانسيسکو و همکاران.)2113 ،
مطالعات انجامشده ،نشاندهنده آن است که تحقيقات پيشين بدون
در نظر گرفتن همزمان سطح کسري و موجودي و به تعادل رساندن سطح
کسري و مازاد کانتينر خالي در بنادر صادراتي و وارداتي ،به بررسي مسئله
حملونقل کانتينر خالي پرداختهاند ،در حاليکه مدلهاي ارائه شده ،بايد در
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کاربرد و دنياي واقعي ايجاد تعادل سطح کسري و مازاد کانتينر خالي در
ببنادر صادراتي و وارداتي را تضمين و اهداف متفاوت و ناسازگاري را که در
واقعيت وجود دارد بهينه کنند .به همين منظور در تحقيق حاضر به بررسي
مسئله حملونقل کانتينر خالي با هدف بر طرف کردن شکافهاي نظري و
انطباق با دنياي واقعي پرداخته شده است.
تحقيق حاضر از جنبهههاي مختلفي نسبت به تحقيقات پيشين نوآوري دارد.
از جمله ميتوان به ( )1در نظر گرفتن همزمان سطح کسري و موجودي،
محدوديتهاي مرتبط و مطابق با دنياي واقعي )2( ،ايجاد تعادل سطح کسري و
مازاد کانتينر خالي در بنادر صادراتي و وارداتي در يک شبکه مکاني ـ زماني
واقعي از بنادر که نتايج بهدست آمده مؤيد آن است ،اشاره کرد.
در اين پژوهش ابتدا مسئله اصلي پژوهش تعريف و مدلسازي شد،
سپس به حل مثال عددي و مقايسه نتايج پرداخته شد و دستآخر ،نتايج
حاصل از پژوهش و پيشنهادات براي تحقيقات آينده ارائه گرديد.

نشاندهنده جريان تخليه کانتينر خالي از کشتي هستند .و کمانها از بنادر
به کشتي نشاندهنده جريان بارگيري کانتينرها هستند.
مفروضات اين مدل به اين شرحاند )1( :تقاضاي مشتري براي کانتينر
خالي بايد برآورده شود )2( ،عرضه برابر است با تعداد کانتينرهايي که بعد از
تخليه بار يا تعميرات نگهداري در هر دوره به چرخه حملونقل اضافه
ميشوند )3( ،موجودي برابر است با تعداد کانتينرهاي خالي که در انتهاي
هر دوره بايد ذخيره و نگهداري شود )4( ،فقط يک نوع از حاالت
حملونقل در نظر گرفته ميشود (کشتي) و ( )9محدوديتي براي خريد و
اجاره کانتينر خالي به منظور برآورده کردن تقاضاي مشتري وجود ندارد.

 -2روش تحقیق

 -1-2تعریف مسئله و مدلسازی
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در جريان حملونقل کانتينري ،کانتينرهاي پر ،از بندر مبدأ بر اساس
درخواست مشتريان به بندر مقصد حمل ميشوند .اما با توجه به عدم تعادل
تجاري اين جريانها ،کانتينرهاي خالي غيرضروري در بنادر وارداتي انباشته
ميشوند ،در حاليکه بنادر صادراتي با کمبود کانتينر خالي مواجهاند .اين
عدم توازن باعث ميشود بنادر وارداتي با مشکالتي از قبيل هزينههاي
سرسامآور چيدمان ،نگهداري ،تخليه و بارگيري ،کمبود محوطه و امکانات
نگهداري و غير آن ،مواجه شوند .در نقطه مقابل ،بنادر صادراتي با هزينه
کسري کانتينر خالي به ججهت پاسخگويي به تقاضا ،هزينه فرصت از دست
رفته ،عدم رضايتمندي مشتري و حتي وابستگي اقتصادي به بنادر ساير
کشورهاي همسايه روبرو ميشوند .بنابراين شرکتهاي حملونقل
کانتينري براي رفع اين مشکل بايد به صورت دورهاي ،کانتينرهاي خالي را
صادراتي تغيير موقعيت دهند .در واقع مسئله پژوهش
بين بنادر وارداتي و صادرات
تغيير موقعيت کانتينر خالي ،انتقال کانتينر خالي بدون استفاده ،از بنادري که
داراي مازاد کانتينر خالي ميباشند به بنادري است که با کسري کانتينر
خالي مواجهاند .در اين پژوهش بهمنظور مدلسازي و تحليل مسئله ،يک
مکاني ـ زماني ) G(P,Vدر نظر گرفته شد که در آن P
شبکه مکان
نشاندهنده مجموعه بنادر و  Vنشاندهنده مجموعه کشتيهاي موجود در
شبکه است .شکل ( ،)1نشاندهنده شبکه مکاني ـ زماني حملونقل دريايي
است که بهمنظور تحليل و مدلسازي مسئله طراحي شده و متشکل از 7
دوره زماني است که بنادر در هر دوره تکرار و با عالمت بيضي مشخص
رسند با لوزي مشخص
شدهاند .کشتيها که در دورههايي به بنادر مميرسن
شدهاند و خطوط کشتيراني با مسيرهاي  1و  2در شکل ( ،)1مشخص
شدهاند .به عنوان مثال کشتياي که روي خط  1حرکت ميکند در دوره 2
به بندر  3ميرسد .کمانها از يک بندر در يک دوره زماني به همان بندر در
دوره زماني بعد نشاندهنده جريان ذخيرهسازي کانتينر خالي در بنادر است.
همچنين کمانها از يک کشتي در يک دوره زماني ،به همان کشتي در
دوره زماني بعد نشاندهنده جريان انتقال کانتينرها توسط کشتي از يک
است .کمانها از کشتي به بنادر موجود در شبکه،
بندر به بندر بعدي اس

شکل ( :)1شبکه حملونقل مکانی ـ زمانی
شک

 -2-2نمادگذاری

تعاريف و توضيح نمادها در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1تعریف و توضیح نمادها

p
v
t



P
) V ( p ,t
) W (p, t
Dtp
S tp
tpv
ci tp
cs tp
cl tp
cu tp
crtp
Ui pt
U tpv
Urtpv

بندر
کشتي
دوره زماني
فاصله زماني بين دو بندر متوالي
مجموعه بنادر

مجموعه کشتيهايي که در دوره  tبه بندر  pميرسند.
مجموعه کشتيهايي که در دوره  tبندر  pرا ترک ميکنند.
تقاضا در بندر  pدر دوره  tام
عرضه در بندر  pدر دوره  tام
مدت زمانيکه کشتي

 vدر بندر  pسپري ميکند.

هزينه نگهداري کانتينرخالي در بندر p

هزينه کسري کانتينرخالي در بندر  pدر دوره  tام
هزينه بارگيري بر کشتي  vدر بندر  pدر دوره  tام
هزينه تخليه کانتينر از کشتي  vدر بندر  pدر دوره  tام
هزينه حمل ونقل توسط کشتي  vاز بندر  pدر دوره  tام
ظرفيت نگهداري کانتينر خالي در بندر  pدر دوره t

حداکثر ظرفيت تخليه و بارگيري بر کشتي
مدت زماني که در بندر  pسپر ميکند.
ظرفيت کشتي  vبراي انتقال کانتينر خالي از بندر  pبه ساير
بنادر در دوره  tام

در
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به بندر بعد منتقل ميشوند .محدوديت ( ،)2بيانگر ظرفيت جابهجايي است
بهطوري که حجم تخليه و بارگيري کانتينر خالي بر کشتي ) v V (t , p

 -3-2متغیرهای تصمیم

متغيرهاي تصميم در جدول ( )2بيان شده است.

در مدت زماني که در بندر سپري ميکند نبايد از  U tpvتجاوز کند.

جدول ( :)2متغیرهای تصمیم

xi tp
xs tp

xu tp
xl tp
xrtp

سطح موجودي کانتينر خالي در بندر  pدر انتهاي دوره  tام
سطح کسري کانتينر خالي در بندر  pدر دوره  tام
تعداد کانتينر خالي که بايد در بندر  pدر دوره  tاز کشتي

محدوديت ( ،)7حجم انتقال کانتينرهاي خالي از بندر  pتوسط کشتيها به
ساير بنادر نبايد بيشتر از ظرفيت کشتيها باشد.
جدول ( :)3مدل مفهومی

)  v  V ( p, tتخليه شوند.
تعداد کانتينرهاي خالي که در بندر  pدر دوره  tکه بايد بر کشتي

)  v  V ( p, tبارگيري شوند.
تعداد کانتينر خالي که توسط کشتي
 tبه ساير انتقال داده ميشود.

از بندر  pدر دوره

 -4-2مدلسازی

در جدول ( ،)3مدلسازي پس از بررسي جامع مدلهاي ارائهشده در
ادبيات موضوع و مصاحبههاي مکرر با کارشناسان و خبرگان در حوزه
مديريت و برنامهريزي حملونقل دريايي (بندر بوشهر) ،و انطباق با دنياي
واقعي انجام گرفت .نتايج حاصل بيانگر اعتبار باالي مدل پيشنهادي
ميباشد.
کميينه کردن هزيينه کل،
در مدل ارائهشده ،تابع هدف ( ،)1عبارت از کم
بارگييري ،هزيينه نگهداري موجودي و
تخلييه و بارگ
شامل هزيينه حملونقل ،تخل
خالي در افق برنامهريريزي مميباشد .رابطه ( ،)2مربوط به
کانتيينر خال
کسري کانت
خالي در هر بندر ،در هر دوره مميباشد بهطوري
کانتيينر خال
محدودييت موجودي کانت
خالي در انتهاي هر دوره برابر است با مجموع موجودي
کانتيينر خال
که موجودي کانت
خالي
کانتينرهاي خال
دوره قبل بهعالوه عرضه در هر دوره ،بهعالوه مجموع کانتي
کشتيهايي که در دوره  tبندر  pرا ترک مميکنند ،منهاي
تخلييهشده از کشت
تخل
خالي در دوره قبل و ممجموع
کانتيينر خال
مجموع تقاضا در هر دوره ،کسري کانت
کشتيهايي که در دوره  tبه بندر p
بارگييريشده بر کشت
خالي بارگ
کانتيينرهاي خال
کانت
مميرسند.
محدودييت ( ،)3موجودي کانتينر خالي در هر بندر در هر دوره نبايد از
حداکثر ظرفيت مجاز موجودي در همان بندر تجاوز کند .محدوديت (،)4
بيانگر سطح کسري هر بندر در دورههاي زماني مختلف است که از
مجموع کسري دوره قبل بهعالوه تقاضا در هر دوره منهاي ،مجموع
موجودي دوره قبل ،تعتعداد کانتينرهاي تخليهشده و عرضه در هر دوره
ميباشد .محدوديت ( ،)9يک تعادل منطقي ميباشد .فرض کنيد اگر از
کشتياي که در دوره 𝜏𝜏 t-از بندر  i-1حرکت و در دوره  tبه بندر i

ميرسد ،هيچ کانتينر خالي تخليه نگردد (  ،) xutpv  0آنگاه کانتينرهاي

ميشوند .به همين شکل اگر بر کشتياي که در دوره 𝜏𝜏 t-از بندر i-1
نگــردد
ي بارگيري نگ
خالــي
کانتينــرر خال
حرکت و در دوره  tبه بندر  iميرسد ،هيچ کانتين
(  ،) xl tpv  0آنگاه کانتينرهاي خالي که توسط کشتي ) v(t, pبه بندر

 iمنتقل ميشوند منهاي کانتينرهاي خالي که از کشتي ) v(t, pتخليه
ميشوند برابر تعداد کانتينرهايي هستند که توسط کشتي ) v(t, pاز بندر i
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در اين بخش به منظور اعتبارسنجي کارايي مدل ارائهشده براي مسئله
تغيير موقعيت کانتينر خالي و آزمايش عددي ،يک شبکه مکاني ـ زماني
حملونقل دريايي بين بنادر ايران که متشکل از  9بندر 2 ،خط کشتيراني و
کانتينرهاي
 4کشتي (شکل )1است در هفت دوره زماني با هدف انتقال کانت
خالي از بنادري که داراي مازاد کانتينر خالي هستند ،به بنادري که با
کسري کانتينر خالي مواجهاند و همچنين به تعادل رساندن مسئله در نظر
گرفته شد .دادههاي مورد استفاده در اين تحقيق ،مربوط به بنادر ايراني
موجود در شبکه ميباشد و از طريق تحقيقات ميداني بهدست آمدهاند.
مقادير مربوط به پارامترهاي هزينه بر مبناي تعرفههاي سازمان بنادر و
دريانوردي در تمام بنادر و دورههاي زماني مختلف شبکه ،يکسان در نظر
گرفته شدند .نتايج حاصل از مقادير بدست آمده مربوط به متغيرهاي سطح
کسري و موجودي در قياس با مقاديرشان در دنياي واقعي به منظور
مقايسه و اعتبارسنجي نتايج حاصله ،در افق زماني برنامهريزي شده ،در
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خالي که توسط کشتي ) v(t, pبه بندر  iمنتقل ميشوند بهعالوه
کانتينرهاي خالي که بر کشتي ) v(t, pبارگيري ميشوند برابر تعداد
کانتينرهايي هستند که توسط کشتي ) v(t, pاز بندر  iبه بندر بعد منتقل
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جداول ( )7( ،)22( ،)9( ،)4و ( )2آمده است .براي حل هر مدل از
نرمافزار  Gams 24.1.3که نرمافزاري پرکاربرد در حل مسائل
برنامهريزي رياضي است ،استفاده شد.
جدول ( :)4سطح موجودی بنادر ( دنیای واقعی)
بندر
1
2
3
4
9

1
2
4
147
1
175

2
1
1
125
1
217

3
1
1
153
1
213

دوره
4
3
1
219
1
235

9
1
1
249
1
313

2
1
1
277
1
319

7
1
1
311
1
392

در جدول ( ،)4سطح موجودي کانتينر خالي در بنادر موجود در شبکه
مورد مطالعه ،در دنياي واقعي به منظور مقايسه نتايج حاصل از حل مدل
پيشنهادي ارائه شده است .همانطور که در جدول ( )4مشاهده ميشود
مقادير موجودي در بنادر  3و  4شبکه ،بيانگر سطح موجودي کانتينر خالي
در اين دو بندر بهعنوان بنادر وارداتي شبکه است .در حاليکه با توجه به
مقادير صفر جدول در بنادر  1و  2و 4شبکه در دورههاي زماني مختلف،
اين سه بندر بهعنوان بنادر صادراتي شبکه داراي کسري کانتينر خالي
نسبت به برآورده کردن تقاضاي موجود هستند.
جدول ( :)5سطح کسری (دنیای واقعی)
بندر
1
2
3
4
9

1
1
1
1
5
1

2
2
7
1
2
1

3
9
13
1
13
1

دوره
4
1
15
1
15
1

9
4
7
1
21
1

2
14
21
1
42
1

7
11
23
1
42
1

جدول ( ،)9بيانگر مقادير سطح کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه در
دورههاي زماني مختلف ،در دنياي واقعي است .براساس مقادير دادهشده در
جدول ( )9آشکار است که بنادر  1و 2و  ،4در دورههاي زماني مختلف با
کسري کانتينر خالي به منظور پاسخ دادن به تقاضا مواجهاند ،که بيانگر
صادراتي بودن اين بنادر در دنياي واقعي است .در حاليکه در بنادر  3و 9
شبکه ،مقدار صفر براي سطح کسري لحاظ شده که در قياس با جدول (،)4
که نشاندهنده سطح موجودي بنادر در دنياي واقعي است ميتوان گفت
که بنادر  3و  9بهعنوان بنادر وارداتي شبکه داراي حجم مازاد کانتينر خالي
هستند و هيچگاه با کسري کانتينر خالي روبرو نخواهند شد.
جدول ( :)6سطح موجودی بنادر (مدل پیشنهادی)
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بندر
1
2
3
4
9

1
2
4
52
1
121

2
1
1
71
1
119

3
44
1
121
1
111

دوره
4
111
1
192
1
137

9
54
41
122
43
173

2
24
22
212
79
179

7
22
22
121
71
172

با توجه به مقادير بدست آمده از حل مدل پيشنهادي ،براي سطح
موجودي کانتينر خالي ،در بنادر در دورههاي مختلف زماني در جدول (،)22
در قياس با سطح موجودي در دنياي واقعي جدول ( ،)4سطح موجودي در
دورههاي زماني ابتدايي در بنادر  3و ( 9بنادر وارداتي) ،نسبت به بنادر 1و 2

و( 4بنادر صادراتي) ،بيشتر است .و با دنياي واقعي کامال مطابقت دارد .اما
همانطور که در جدول ( )2مشهود است از دوره 1حجم موجودي کانتينر
خالي در بنادر  3و  9به واسطه بارگيري کانتينرهاي خالي موجودي بر
کشتيهاي موجود در شبکه نسبت به موجودي بنادر  3و  9در دنياي واقعي
جدول ( ،)4کاهش يافته است .همچنين با توجه به برنامه حرکتي کشتيها
در شبکه ،کانتينرهاي موجودي در بنادر  3و  9پس از بارگيري به بنادري
(بنادر  1و  2و  )3که با کسري کانتينر خالي مواجهاند انتقال داده شده
است ،بهطوري که بر اساس جدول ( )22در بندر  1از دوره  3به بعد و در
بنادر  2و  4از دوره  4به بعد سطح موجودي به واسطه تخليه کانتينر خالي
از کشتيهاي شبکه افزايش داشته است و در نتيجه آن سطح کسري در
رسييده است.
اين بنادر ،بنا بر جدول ( ،)7به صفر رس
جدول ( :)7مقادیر بدست آمده سطح کسری (مدل پیشنهادی)
بندر
1
2
3
4
9

1
1
1
1
5
1

2
2
7
1
2
1

3
1
13
1
13
1

دورهها
4
1
15
1
15
1

9
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

وارداتي از طرييق تغتغيييير
بهطور کلي مميتوان گفت که موجودي ،در بنادر واردات
خالي موجودي کاهش ييافته و در نقطه مقابل حجم
کانتيينرهاي خال
موقعييت کانت
موقع
صادراتي شبکه افزاييش ييافته است .که نشاندهنده
موجودي در بنادر صادرات
کارايي مدل پپييشنهادي ،ارائهشده در به تعادل رساندن و حل مشکل در
واقعي مميباشد.
دندنيياي واقع
در جدول ( ،)77مقادير بهدست آمده سطح کسري از حل مدل پيشنهادي
مشاهده ميشود .بنابر مقادير جدول ( ،)77در تمامي دورههاي زماني ،سطح
کسري در بنادر  3و  ،9صفر ميباشد که با وارداتي بودن اين بنادر و همچنين
جدول ( ،)،)44که نشاندهنده سطح موجودي در دنياي واقعي است ،تطابق دارد.
در بندر  ،1در دوره زماني  1و  2مقادير کسري منطبق بر ميزان کسري در
دنياي واقعي جدول ( ،)9است .اما از دوره  3به بعد بهواسطه انتقال
کانتينرهاي خالي به اين بندر ،سطح موجودي کانتينرهاي خالي در اين بندر
افزايش داشته و به تبع آن سطح کسري در ساير دورههاي افق برنامهريزي
کاهش و به صفر رسيده است .در بنادر  2و  ،4هم به همين صورت در دوره-
هاي  1تا  4مقادير سطح کسري مطابق با دنياي واقعي به دست آمده است
که نشاندهنده قابليت انطباق مدل ارائهشده با دنياي واقعي است .اماما از دوره
 9به بعد به سبب تخليه کانتينرهاي خالي انتقال داده شده در اين دو بندر
سطح کسري به صفر رسيده است .نکته قابل توجه سه ستون آخر جدول (،)77
به عبارت ديگر دورههاي زماني  9و  2و  ،77ميباشند که در اين دورها سطح
کسري در همه بنادر (صادراتي و وارداتي) ،صفر به دست آمده است .و بيانگر
آن است که مدل پيشنهادي ،عدم تعادل کسري کانتينر خالي بين بنادر
وارداتي و صادراتي شبکه را به تعادل رسانيده ،به گونهاي که هيچ بندري با
کسري کانتينر خالي مواجه نشود ،که نشاندهنده عملکرد مناسب مدل قطعي
ارائه شده است.
جدول ( :)8مقایسه نتایج حاصل از حل مدلها و دنیای واقعی

هزينه کل محاسبه شده در دنياي
هزينه کل حاصل از حل مدل پيشنهادي
درصد کاهش هزينه کل مدل پيشنهادي نسبت به دنياي واقعي

$ 271259
$ 395274
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در اييننجا به مقاييسه هزيينه کل حاصل از حل مدل پپييشنهادي ،و دندنيياي
واقعي پرداخته مميشود .در جدول ( ،)2مقاديير هزيينه کل مربوط به دندنيياي
واقع
واقعــي و ههــزيينه کل حاصل از حل مدل پپييشنهادي براي مسئله تغتغيييير
واقع
خالي ،درج شده است .همانطور که در جدول ( ،)2آمده
کانتيينر خال
موقعييت کانت
موقع
است .استفاده از مدل پپييشنهادي با هدف کاهش هزيينه کل ،همراه با
خالي نسبت به
کانتيينر خال
موقعييت کانت
کاهش هزيينه قابل توجه براي مسئله تغتغيييير موقع
واقعي است.
دندنيياي واقع
بهطوريکه ميتوان گفت کاهش هزينه  %41/2در نتايج بهدست آمده
از حل مدل پيشنهادي نسبت به دنياي واقعي ،به دليل به تعادل رساندن
سطح کسري کانتينر خالي در بنادر شبکه ،باعث کاهش هزينه انبارداري،
جابهجايي ،استهالک ،چيدمان در بنادر وارداتي و همچنين کاهش هزينه
کسري (خريد ،اجاره  )...و هزينه فرصت از دست رفته ،پاسخگويي به تقاضا
در زمان مناسب ،رضايتمندي مشتري و افزايش ارزآوري اقتصادي در
بنادر صادراتي ،شد که نشاندهنده کارايي مدل ارائهشده در به تعادل
رساندن سطح کسري در مسئله و بهينگي اهداف تعيينشده ميباشد.
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با ورود کانتينر به عرصه حملونقل کاال ،اين حوزه دچار تحول
عظيمي شده است .اما تا به امروز مشکل عدم توازن بين ورودي و خروجي
کانتينر به بنادر همچنان باقي است .از اين رو با توجه به اهميت معضل
کانتينر خالي در تمامي بنادر دنيا ،در اين پژوهش به بررسي مسئله تغيير
موقعيت کانتينر خالي با در نظر گرفتن شکافهاي نظري و انطباق آن با
دنياي واقعي پرداخته شده است.
در اين راستا مدل برنامهريزي جديد ،با هدف کمينه کردن هزينه کل
و در نظر گرفتن همزمان سطح کسري و موجودي ارائه شده است .از نقاط
قوت مدل ارائهشده در اين پژوهش تضمين به تعادل رساندن سطح کسري
و مازاد کانتينر خالي در بنادر مختلف موجود در شبکه حملونقل ميباشد
که براي اولين بار در اين زمينه انجام شده است.
در تحقيق حاضر ،بهمنظور اعتبارسنجي مدل ارائهشده براي مسئله
تغيير موقعيت کانتينر خالي ،با در نظر گرفتن يک شبکه مکاني ـ زماني از
بنادر دريايي ايران و دادههاي مربوط به بنادر موجود در شبکه ،مدل
پيشنهادي به روش برنامهنويسي خطي با استفاده از نرمافزار  Gamsحل
شد .نتايج محاسباتي بهدست آمده نشانداد که استفاده از مدل پيشنهادي با
کاهش هزينه قابل توجهاي براي مسئله تغيير موقعيت کانتينر خالي نسبت
به دنياي واقعي همراه است .بهطوريکه ميتوان گفت کاهش هزينه
 %41/2در نتايج بهدست آمده از حل مدل ارائهشده ،نسبت به دنياي واقعي،
به علت به تعادل رساندن سطح کسري در بنادر مختلف بوده است ،که در
نتيجه آن کاهش هزينه انبارداري ،جابهجايي ،استهالک و چيدمان کانتينر
خالي در بنادر وارداتي و همچنين کاهش هزينه کمبود و هزينه فرصت از
دست رفته در بنادر صادراتي ،به ميزان چشمگيري رخ داده است .همچنين
به صفر رساندن سطح کسري بنادر موجود در شبکه مورد مطالعه که از
نتايج اصلي حاصل از حل مدل پيشنهادي است ،پاسخگويي به تقاضا در
زمان مناسب ،افزايش رضايتمندي مشتري و ارزآوري به لحاظ اقتصاد

کشوري را در اين بنادر به دنبال دارد ،که اين خود نشاندهنده عملکرد
مناسب مدل ارائهشده در به تعادل رساندن سطح کسري کانتينر خالي در
بنادر مختلف شبکه و بهينگي اهداف تعيين شده است .در نهايت براساس
نتايج حاصل از آزمايشهاي عددي و مقايسه با دنياي واقعي ،ميتوان
نتيجه گرفت که مدل ارائه شده در تحقيق حاضر ميتواند روش موثر و
کارآمدي براي مسئله تغيير موقعيت کانتينرهاي خالي در دنياي واقعي باشد.
پيشنهاد ميشود در تحقيقات آينده ،مسئله مذکور با استفاده از ساير
روشهاي بهينهسازي و ارائه مدل بهينهسازي مسئله تغيير موقعيت کانتينر
خالي در شرايط عدم قطعيت بررسي و حل شود.

