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چكيده

 

  

زمان هاي ورود در زمينه كاميون هاي اجرايي در محدوده داخلي ما در اينجا در حال بررسي مسئله برنامه ريزي 

به دليل عدم قطعيت زمان رسيدن كاميون ها يك استراتژي برنامه ريزي در . كاميون هاي ناشناخته مي باشيم

يك استراتژي برنامه . زمينه خدمات رساني به كاميون ها مي تواند انواع مختلف از هزينه بري را به خود بگيرد

در اين مقاله ما مشكالت  . يي با درجات تغيير كم تعريف مي شودريزي با هزينه ثابت به عنوان برنامه ا

اپراتورهاي متقاطع را در زمينه تعيين يك استراتژي هزينه بر پايدار در عين به حداقل رساندن ميانگين كل هزينه 

يك مشكل بهينه سازي دو منظوره و دو مرحله ايي شكل داده شده . مورد بررسي قرار ميدهيمهاي خدمات 

است و ما يك الگوريتم ژنتيكي را بر اساس سلسله مراتب براي يافتن برنامه نمودار پارتو مفيد مورد بررسي قرار 

رويكرد اتخاذي با سياست هاي كسي كه اول مي رسد خدمات را اول از همه دريافت مي كند مورد . مي دهيم

. س قرار گرفتقيا

 

  

تاسيسات لنگرگاهي، زمان ورود كاميون هاي ناشناخته، برنامه ريزي پايدار، بهينه سازي دو : كلمات كليدي

منظوره 

 

  

 معرفي و مروري بر تحقيقات موجود  .۱

همه مي دانن كه لنگرگاه ها و حمل و نقل از طريق آنان مي تواند منجر به صرفه جويي بااليي در زنجيره تامين 

؛ كرنگ و چن، ۲۰۰۶؛ واللر  و همكاران، ۲۰۰۴؛ گوموس و بوك بايندر، ۱۹۹۷رجوع شود به كينر، (شود مواد 

مزاياي تبادل . ، از اين رو شركت هاي زيادي از اين روش استفاده مي كنن)۲۰۰۸؛ گال برت و همكاران، ۲۰۰۸

به دليل اينكه تحويل هاي كمتر ما از طريق بندرگاه ها به دليل كاهش هزينه هاي انبار، ظرفيت حملو نقل مجهز 

. با حجم بيشتري را موجب مي شوند كه هزينه حمل و نقل را كاهش مي دهد، و افزايش سطح خدمات مي باشد

فرايند رايج موجود در يك تسهيالت لنگرگاهي بارگذاري كانتينر هاي ورودي در محدوده داخلي، دسته بندي، 

. ينرهايي كه خارج مي شوند مي باشددسته بندي و سكو بندي و بارگيري كانت

 

  


