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 ارگیري همزمانب-زمانبندي کامیون ها در سیستم تخلیه مطالعاتروري بر م
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 آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه کردستانانشد -1

 دانشگاه کردستاندانشیار گروه مهندسی صنایع  -2

 

 خالصه
. آیـدیبه شـمار م یعوزتمراکز  یاتجهت بهبود عملکرد عمل یننو هايیستماز س یکیهمزمان  یريبارگ-یهتخل ین،تام یرهدر زنج

اند بـدون شـده يانـدازبار ي،ورود هـايیونکه از کام ییاست که در آن کاالها یکیلجست ياستراتژ یکهمزمان  یريبارگ-یهتخل
در مراکـز  يموجـود یچه ینو بنابرا شوندیم یريبارگ یخروج هايیونکام يبر رو ستقیمبه صورت م یباتقر سازي،یرهانجام ذخ

هـا کامیونبندي زمان مسائل گردد. در این مطالعه، مروري اجمالی بر کلیه تحقیقات صورت گرفته در حوزهینم ينگهدار یع،توز
 گیرد.انجام می همزمانبارگیري -سیستم تخلیهدر 

 
 هایونکام يبندهمزمان، زمان یريبارگ-یهتخل :کلمات کلیدي

 
 

 مقدمه. 1

مختلـف بـه کـار  یعدر حوزه صنا يمتعدد يهااست که امروزه توسط شرکت یکیلجست ياستراتژ یک همزمان یريبارگ -یهتخل
بـه  1950مطرح شده و از سـال  یکاآمر یونیدر صنعت حمل و نقل کام یالديم 1930ابتدا در سال  ياستراتژ ینا یده. ارودیم

 1980بـار در سـال  یناولـ يهمزمـان بـرا یريبارگ -یهگرفته است. تخل قرارمورد استفاده  یکاصورت گسترده توسط ارتش آمر
 ینتوجـه محققـ یـر،اخ یانسـال یطـ یشـترتوسط شرکت وال مارت در عرصه صنعت و تجارت به کار گرفته شد امـا بعـدها و ب

منتشـر  2004از سـال  سحـوزه پـ یـن% مقاالت ا85از  یشترمثال، ب يرا به خود جلب کرده است. برا یها و مراکز علمدانشگاه
و بدون هـر  یخروج یهنقل یلبه وسا یعوارده به مرکز توز يکاالها یمهمزمان، انتقال مستق یريبارگ-یهتخل یاصل یدهشده است. ا

را  هاینـهو کاهش هز یل، کاهش زمان تحوکاالها یبمانند ترک یاهداف متفاوت تواندیم یکتکن ینموقت است. ا سازيیرهنوع ذخ
 یـراموقـت الزم اسـت ز سـازيیرهاما معموال در عمـل، ذخ رودیبه شمار م آلیدهموقت، حالت ا یرهوجود ذخ. عدمسازدبرآورده 

 یـنو انبـارش شـوند. بـا ا یـبترک ي،بنددسـته یـدبا ی،خروج یهنقل یلوسا يبر رو یرياز بارگ یشپ ي،ورود ياز کاالها یاريبس
 یکسـانبـا مقصـد  ییکاالها یبترک یندبه عنوان فرآ توانیهمزمان را م یريبارگ-یهتخل یت،به واقع تریکنزد یفیاوصاف، در تعر

کـرد.  یفکاالها توص یريرگو با یهتخل ینب سازيیرهذخ گونهیچه یاو با اندك و  ییاند) با حداقل جابجا(که از منابع مختلف آمده
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کردن محدوده  یینباشد. تع یکوتاه یبازه زمان يبرا یدبا سازيیرهذخ ینباشد، ا یرناپذکاالها، اجتناب سازيیرهکه ذخ یدر صورت
سـاعت را بـه  24 یاروز کامل شبانه یک یسندگان،از نو یارياست اما بس يکار دشوار سازي،یرهمدت زمان مجاز ذخ يبرا یقیدق
-یـهتخل ياز بارانـدازها یاريبسـ ي،اند. از لحاظ شـکل ظـاهرموقت در نظر گرفته سازيیرهذخ يزمان مجاز برا یشترینوان بعن

به کار  یزن Lو  X ،Tمانند  یگريشکل هستند هرچند که اشکال د I یا یلو طو یکبار هایییلدر عمل به صورت مستط یريبارگ
برداشـت سفارشـات و ارسـال،  سازي،یرهذخ یافت،در یعنی يانباردار یاصل يکارکردها یانهمزمان از م یريبارگ-یه. تخلروندیم

 ينگهـدار هايینـهوجـود هز یـلبـه دل سـازيیره. ذخنمایـدیو برداشت سفارشـات را حـذف م سازيیرهنه ذخیدو کارکرد پرهز
همزمان توسـط  یريبارگ-یهه امروزه تخلهستند. اگرچ ینهکار، پرهز یرويداشتن به ن یازن یلو برداشت سفارشات به دل يموجود

راهبرد ممکن جهت انتخاب و اسـتفاده  ینمتفاوت، بهتر یطشرا جوداما در همه حال و با و گرددیها استفاده ماز شرکت یاريبس
 یـعبـا توز یسـههمزمـان را در مقا یريبـارگ-یهتخل یستگیاستفاده و شا یتکه قابل یاز عوامل ی] برخ1[ یزواناتن. اپته و ویستن

 ي،واحـد اتمـام موجـود ینههز ومحصول  يدو عامل نرخ تقاضا یان،م یناند که در اعنوان کرده دهند،یقرار م یرتحت تاث یسنت
 عوامل هستند.  ینترمهم

همزمـان را  یريبارگ -یهتخل هايیستمکاال، س یانو جر یاتیعمل یزیکی،ف يهاسه نوع مشخصه شامل مشخصه براساس
ثابـت  ی،مـدت طـوالن يهمزمان هستند که بـرا یريبارگ-یهاز تخل هایییژگیو یزیکی،ف يهامشخصهنمود.  يبندهدست توانیم
در حـوزه  یـاتیعمل يهااسـت. مشخصـه یونقـل داخلـحمل یوهو شـ نـدازبارا يهـاو شامل شکل بارانداز، تعـداد درب باشندیم

از  یعیوسـ یـفکـاال، ط یـانجر يها. مشخصـهشـوندیمطرح م ،و نحوه اعمال وقفه یدهخدمت یوهشامل ش یاتیعمل یماتتصم
. در باشندیم موقتی سازيیرهو ذخ محصول پذیريیضتعو یتورود، زمان حرکت، قابل يو شامل الگو گیرندیها را دربرممشخصه

بـه  یرتـاث تواننـدیکه م یماتیاتخاذ شوند؛ تصم یاريبس یماتهمزمان، الزم است تصم یريبارگ-یهتخل يو اجرا یطول فاز طراح
 یماتاتخـاذ شـوند، تصـم یطراحـ ینددر طول فرآ یدکه با یماتدسته از تصم ینداشته باشند. اول یستمس ییکارا يبر رو ییسزا

حوزه  ینا یکیتاکت یماتهمزمان است. تصم یريبارگ -یهتخل یلتسه یو طراح ییجانما یابی،شامل مکان ههستند ک یکاستراتژ
شامل  یماتدسته از تصم ینبه عنوان آخر یاتیعمل یمات. تصمشوندیکاالها در سطح شبکه، اتخاذ م یانجر یدرخصوص چگونگ

زمـان  یـتموقت است. بـا توجـه بـه اهم سازيیرهو ذخ 1کامیون يبند، زمانبارانداز يهادرب یصتخص یه،نقل یلوسا یریابیمس
-یـهتخل یسـتمدر س هـایونکام يبنـدزمان ینـهدر زم یاريمطالعات بس یع،توز یرقابت یاردر صنعت بس یاتعمل يپاسخ و  اجرا

 همزمان صورت گرفته است. یريبارگ
بـه  همزمانارگیري ب-ها در یک تسهیل تخلیهبندي کامیوندر ادامه در بخش آتی، ادبیات موجود در حوزه مساله زمان

بندي و ارائه پیشنهادها براي مطالعات آتی اختصاص یافتـه گیرد. بخش آخر مقاله نیز به جمعقرار می بررسیصورت کامل مورد 
 است.

 
 

 مرور ادبیات. 2

انجـام  همزمـانبـارگیري -هـا در یـک سیسـتم تخلیـهبندي کامیونکاملی بر ادبیات موجود در زمینه زمان مروردر این بخش، 
یمی در تصـم یـدبا شـود،وارد میهمزمـان  یريبـارگ -یـهتخل یلبـه تسـه 2یخروج یا يورود یونکام یک کهیهنگامگیرد. می

                                                 
11 Truck scheduling 

2 Inbound/ outbound Truck 



 

 
 www.Industrial2016.ir 

 
3 

 يوربهره یشسبب افزا تواندیمناسب م یصی. انجام تخصیابد صورت پذیرد یصتخص 1به کدام در بارانداز یونکه کامخصوص این
 ینبهتـر یافتنبه دنبال  بارانداز يهابدر یصمسأله تخص ، کهجابجایی شود هايینههمزمان وکاهش هز یريبارگ-یهتخل سیستم

هاي بارانداز را بدر مسائلی که صرفا تخصیص در بارانداز است. يهاببه در یو خروج يورود هايیونکام يممکن برا یصتخص
هـر  نیوجود دارد، بنـابراجهت تخلیه و بارگیري درب  هایونکه حداقل به تعداد کامبر این است  فرضاند مورد مطالعه قرار داده

، یطشـرا ینا در صورت عدم برقراري .نیست یجنبه زماننیازي به لحاظ کردن و  یافتخواهد  یصتخص یمتفاوت ببه در یونکام
بـه آن مسـأله  وشـوند  بنـديانزم بایـدیکه در طول زمان م ) درنظر گرفتیاببه عنوان منابع (کم توانیبارانداز را م يهابدر

هاي فیزیکی، عملیـاتی و جریـان اعمال تغییرات الزم در مشخصه بهباتوجه  توانندیدو مسأله م . هرگویندیم یونکام يبندزمان
هـاي هـا بـه دربعـالوه بـر تخصـیص کامیون هـابندي کامیونزمانمسأله . باشند یچیدهپ یباتقرمسأله  بودن یاپو یتماهکاال و 

معمـوال  .نمایـدمی گیريیمتصـم ،نیـز تخلیه و بـارگیري يهادرب به یو خروج يورود هايیونکامورود  یتوال در موردبارانداز، 
بـا  هـایییونحالـت، کام ین. در ادهدیم یصبارانداز تخص يهابمدت به دررا در افق کوتاه هایونکام یون،کام يبندمسأله زمان

و مقاصـد  مبـاديمـدت، یانم یصتخصـ يبرا اما. یابنداز بارانداز اختصاص  یمختلف يهاببه در توانندیم یکسانمقصد  یامبدا 
 یتـوال یـینبـه تع یلتبـدیون کـام يبنـدو مسـأله زمان یابـدیبارانـداز اختصـاص م يهـاببه در هایونکام يبه جا ها،یونکام
 .شودیم یکسانمقصد  یابا مبدا  هایییونکام

بنـدي سیسـتم : دسـته اول مسـائلی هسـتند کـه زمانشوندتقسیم میسه دسته  حوزه بهمطالعات انجام شده در این 
بنـدي زمان صـرفادسـته دوم  .انـدالعه قرار دادهبارگیري مورد مط یک درب تخلیه و را تنها با یک درب همزمانبارگیري -تخلیه

اند و سی کردهبرر ،بارگیري یا درب تخلیه و با وجود چند نهمزمابارگیري -هاي ورودي و یا خروجی را در سیستم تخلیهکامیون
اراي چنـدین درب تخلیـه و بـارگیري کـه د-در تسهیل تخلیـه را هاي ورودي و خروجیکامیون همزمانبندي زمان ،دسته سوم

ار زا مـورد بررسـی قـردر ادامه مطالعات صورت گرفته در این سه دسته به صـورت مجـ اند.مورد مطالعه قرار دادهبارگیري است، 
 گیرند.می

 
 

 با یک در تخلیه و یک در بارگیريبارانداز . 3

 یـکبـا تنهـا  اي راهمزمان ساده شـده یريبارگ-یهتخل هايبارانداز بندي کامیون،مطالعه مسأله زمان منظوریسنده به نو ینچند
 یتوال یینبه تع یونکام يبندزمانمسأله حالت  یندر ا اند کهقرار دادهمطالعه مورد  یريبارگ براي یک دربو  یهتخل ب جهتدر
را  2ینیهمزمـان دو ماشـ یريبـارگ-یهتخل یکارگاه یان] مسأله جر2[ یو ل چن .گرددتبدیل می یو خروج يورود هايیونکام

اسـت.  3دامنـه عملیـاتکـردن  ینـهجهت کم یو خروج يورود هايیونکام یتوال یینند که هدف آن تعاهمورد مطالعه قرار داد
 يبـر رویک فعالیت  شود کهتضمین می سازي شده است که در آن،مدل ینیدو ماش یکارگاه یانتحت عنوان مسأله جر ،مسأله

 یسـتمسأله وقفه مجاز ن ینباشد. در ا یافتهاول خاتمه  ینماش يبر رو هاي قبلیفعالیت تمامی مگر آنکه قرار نگیرددوم  ینماش
جـزو  مسأله یناند که اثابت کرده یسندگاند. نونهست دردسترس یزيرافق برنامه يدر ابتدا هایونکام تمامیکه  شودیو فرض م

 یتمالگـور یـک. همچنـین انـدنمودهارائـه  4جانسون ینرا براساس قوان ابتکاري یکردرو یکبه شدت سخت است و  دسته مسائل
-یـهتخل يبنـد] به مسأله زمان3[ توسط چن و سانگ تحت بررسی شده است. مسأله ارائهمسأله  ینهحل به يبرا هشاخه و کران

                                                 
1 Dock door 
2 Two-machine cross-docking flow shop problem 
3 Makespan 
4 Johnsons's rule 



 

 
 www.Industrial2016.ir 

 
4 

نظر  با در یکسانزمان  یکدر  توانندیم یونکام ینمسأله چند ین. در اتبدیل شده است 1يادو مرحله یبیهمزمان ترک یريبارگ
 ینزمـان سـفر بـ در مفروضـات مسـأله، شوند. یريبارگ یا یهتخل ،بارانداز یو خروج يدر قسمت ورود يمواز هايینماش گرفتن
 ارائـهمسـأله  یـنا يرا برا یحعدد صح مختلط یزيرمدل برنامه یک یسندگان. نوشودیدرنظر گرفته نم یو خروج يورود بارانداز

 یتمالگور ] یک4[ یستنون و باپتمک. اندداده یشنهادحل آن پ يجانسون برا ینرا براساس قوان چند الگوریتم ابتکارياند و کرده
همزمـان ارائـه  یريبـارگ-یـهتخل یـاتعمل ییکـارا یشافـزا يرا برا يابتکار یکردرو یکو  یتکامل یتمالگور یک یا،پو یزيربرنامه
را توسـط  یو تعـداد کـل محصـوالت انتقـال یابندیانتقال م یمکه به صورت مستق یتعداد کل محصوالت ینند که نسبت باهنمود

 یو خروج يورود بدر یکمطالعه تنها  یندر ا آنکه یل. به دلنمایدمیحداکثر  یو خروج يورود هايیونکام ینمودن توال ینهبه
 است. یهمزمان مقدار ثابت یريبارگ-یهاست که زمان انتقال داخل بارانداز تخل ینا وجود دارد، فرض بر

نـد. اهرا مورد مطالعه قرار داد یريدر بارگ یکو  یهدر تخل یکهمزمان با  یريبارگ-یهبارانداز تخل یک یز] ن5[ و اگبلو یو
 یضاسـت کـه محصـوالت قابـل تعـو یناست اما فرض بر ا یاتعملدامنه نمودن  ینههدف کم ینی،دوماش یوهو ش یکردمشابه رو

. گیـردانجـام  یـزن یخروج هايیونبه کام يورود هايیونمحصوالت از کام یصتخص ی،توال یینعالوه بر تع یدبا ینهستند. بنابرا
 يدرهـا ینزمان سفر بـ یندر بارانداز است هرچندکه ا یونکام یکمسأله در لحاظ کردن زمان انتقال  ینا یگرهمچنین تفاوت د

 یـهتخل یبـیدر هر ترت توانندیم يورود هايکامیوناست که  ینا . فرض برشودیثابت درنظر گرفته م ،متفاوت یريو بارگ یهتخل
 یـکگ مسـأله، بـزر يحـل نمودهـا يشـده و بـرا سازيمدل یحعدد صح مختلط یزيرمدل برنامه یکشوند. مسأله به صورت 

 فراابتکاري یتمند و پنج الگوراهنمود یانب بیشتري یات] مسأله را با جزئ6[یه و زند وحدانیشده است.  یشنهادپ ابتکاري یتمالگور
و  3یسـیشـبه الکترومغناط یتمسـازي تبریـد ، الگـور، شبیه2ممنوعه يجستجو یک،ژنت یتمند: الگوراهحل آن به کار برد يرا برا

و اگبلـو  یوتوسط  یافتهتوسعه  الگوریتمجواب به دست آمده از  اابتکاري،فر یتمپنج الگور ینا ي. برا4یرمتغ یگیهمسا يجستجو
الگـوریتم پـنج  یـز] ن7[همکـاران و  یعربان .یه، استفاده شده استاول یتاز جمع يبه عنوان عضو یا یی] به عنوان جواب ابتدا5[

 و تکامـل 6هامورچـه یکلـون يسـازینه، به5ذرات یگروهـ يسـازینهبه عـه،ممنو يجسـتجو یک،ژنت یتمالگور فراابتکاري شامل
  .اندنمودهمسأله ارائه  ینحل کردن ا يرا برا 7یتفاضل

مسـأله بـه  یـندر ا ی. افق زمانرا بررسی نموده است يبیشتر یمشابه اما با سطح تراکم و انباشتگ اي] مسأله8[ بویزن
بـه  تواننـدیم یزمـان بـازه یـکبه طور کامل در  هایونکه کام ه استو فرض شد بنديیمتقس ییگسسته و مجزا یزمان هايبازه
 یـکحـل آن  يکرده و و برا سازيمدل یحعدد صح یزيرمدل برنامه یکمسأله را به صورت  محقق،بپردازند.  یريبارگ یا یهتخل
ی به صورت متوالی خروج توالی یینتعو  يورود یتوال شامل تعیین یرمسألهکرده است که در آن دو ز یشنهادپ ايیهتجز یکردرو

 شـود کـه حجـمتعیـین می یبـه صـورت یو خروجـ يورود هايیونکام ترتیب] 9[یه فروهرفرد و زنددر تحقیق . گردندحل می
حـل  يرارا بـ 8ياستعمار یرقابت الگوریتم محققان یکگردند.  مینهک کنند،یعبور م یموقت سازيیرهذخ یهکه از ناح یمحصوالت
 یان دارايمشـتر يبـرارا  یارههمزمان چنـدمع یريبارگ-یهتخل يبندزمان مسأله] 10[ ی و همکارانعربان .اندداده یشنهادمسأله پ

                                                 
1 Two-stage hybrid cross-docking scheduling problem 
2 Tabu search 
3 Electromagnetism-like 
4 Variable neighborhood search 
5 Particle swarm optimization 
6 Ant colony optimization 
7 Differential evolution 
8 Imperialist competitive algorithm 



 

 
 www.Industrial2016.ir 

 
5 

کردن  ینهمسأله کم ینموعد مقرر هستند. هدف ا يدارا یخروج هايیونکه کام اندهفرض کردبررسی و  1به موقع یدتول یستمس
تکامـل  ذرات و یگروهـ يسازبهینه یک،ژنت يفراابتکار یتماست. سه الگور هایوندار شده) کام(وزن یرکردهايکل زودکردها و د

ه است با ایـن تفـاوت قرار داد یرا مورد بررس یمسأله مشابه یز] ن11[ یشده است. وحدان یشنهادمسأله پ ینحل ا يتفاضلی برا
از  یمامر که کاالهـا بـه صـورت مسـتق یننظور ممکن ساختن ا. به میستموقت مجاز ن سازيیرهذختحت بررسی، در مسأله  که
بـه تـاخیر را  یاترا متوقف نمود و ادامه عمل هایونکام یهو تخل یريبارگ توانیحمل شوند، م جیخرو یونبه کام يورود یونکام

و  یـکژنت يفراابتکار یتمو دو الگور مدل کرده یخط یزيرمدل برنامه یکمسأله را به صورت  یسندگان،). نويانداز(وقفهانداخت 
 .اندنموده پیشنهادحل آن  يرا برا یسشبه الکترومغناط
 يفراابتکـار یکـردروبا استفاده از  همزمان یريبارگ-یهتخل یستمدر س را هایونکام يبندزمان ]12[ي و سجاد یسلطان

 یـرمتغ یگیهمسـا يو جستجو یبیترک تبرید سازيیهشب ،یبیترک يفراابتکار یتممطالعه دو الگور یندر ااند. مقاوم بررسی نموده
 ])14] و[13([و همکـاران  عربانی  اند.شده یشنهادجهت حل مسأله مورد نظر پ هایونجفت کام یتوال ینبهتر یافتنبا  یبی،ترک

و  II3 سـخت ییپـارتو تکـاملی یتم، الگـورII2 یمغلوب نشـدن يسازمرتب یکژنت یتممعروف چندهدفه شامل الگور یتمسه الگور
توابـع هـدف مسـأله تحـت . انـدبه کار بردههمزمان  یريبارگ-یهتخل يبندحل مسأله زمان يرا برا 4یرجمعیتیز یکژنت یتمالگور

در مدل ارائه شده توسط  .انددر نظر گرفته شده یخروج هايیونکام یرو کل تاخ یاتعمل دامنهنمودن  ینهکم بررسی، به صورت
بـه صـورت  یخروجـ هايیونکام یرنمودن کل تاخ ینهو کمدامنه عملیات نمودن  ینهدو تابع هدف کم ]15[ همکارانو  عربانی

ه داده توسـع تکاملی هايیتمالگور یرجمعیتیم چندهدفه براساس مفهوم زیتسه الگورهمچنین است.  همزمان درنظر گرفته شده
 شده است. یشنهادپ یو خروج يورود هايیونکام يبندزماننمودن  ینهبه يبرا یاپو یزيربرنامه یتمالگور یکدر این تحقیق، 

و  یـهدر تخل یـکهمزمان بـا  یريبارگ-یهبارانداز تخل یکرا در  یخروج هايیونکام يبند] زمان17[ الربی و همکاران
 یخروجـ یونبا مقصـد مشـابه کـام یو محصوالت گردندیم یهتخل یده،رس يورود هايیون. کاماندهنظر گرفت در یريدر بارگ یک
 هـايیونکام یـانامحـدود قـرار داد و  یـتبـا ظرف يموقتا در انبار نتوایرا م یگر. محصوالت دشوندیم یريبارگ یمامستق یکنون

 ینبهتـر یـافتن ،. هـدفگـرددآزاد  یگريد یونکام يرا برا یريگاه انتقال داده شوند و درب بارگتوقف یکبه  توانندیم یخروج
) گـردد. دو هو وقف يانباردار هايینه(هز کل ینهشدن هز ینهکه منجر به کم يبه نحواست  یخروج هايیونکام يبرا يبندزمان

شـده  یشـنهادمسأله با اطالعات کامـل پ يکه برا یکردياول، رو يابتکار یتمالگورت؛ مسأله ارائه شده اس ینا يبرا يروش ابتکار
کـه  یمسأله اول با اطالعـات کامـل و حـالت هايیتمالگور ،دوم الگوریتم منطبق ساخته است. 5غلتان یافق زمان یک يبود را برا

 . کندیم یبا ترکرنیست دردست  یاطالعات یچه
اسـت مـورد مطالعـه  یريو بارگ یهدرب جهت تخل یک يرا  که دارا یهمزمان یريبارگ-یهتخل یستمس] 18[و اگبلو  یو

کـل  یـاتاست که زمـان عمل يابگونه یو خروج يورود هايیونکام یاتیعمل یتوال ینبهتر یافتنمطالعه  یناند. هدف اقرار داده
 یـندر ا یشـود. مسـاله مـورد بررسـ ینـهمجاز است کم یو خروج وديور هايیونکام یاتکه وقفه در عمل یطیدر شرا یستمس

مسـاله مجـاز اسـت.  ینر اتفاوت که وقفه د یناست، با ا 2008در سال ] 5[و اگبلو  یومشابه مساله مطالعه شده توسط  یقتحق
شـده  یافتـهعالوه، در جـواب . بـهشودیم یینتع هایونکام یاتعمل یتوال ینبهتر یافتنمحصوالت هم به همراه  یصمساله تخص

انتقـال  یمبه صورت مستق یخروج یونکام یکبه  يورود یونکام یکاز  یافته یصمحصوالت تخص یامشخص گردد که آ بایدیم

                                                 
1 Just-In-Time 
2 Non-dominated sorting genetic-II 
3 Strong pareto evolutionary-II 
4 Sub-population genetic 
5 Rolling horizon 
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 يادو مرحلـه يابتکـار یتمالگوریک اند. جهت حل مساله تحت مطالعه، قرار گرفته یموقت سازيیرهذخ یهابتدا در ناح یا اندیافته
 شده است.  یشنهادپ

 
 

 و یا خروجی هاي وروديبندي کامیونزمان. 4

 يبنـدزمان صـرفاا ، امگرفته شدهنظر  در یريو بارگ یهتخل بدر ینچند در دسته دوم مطالعات، تحقیقاتی قرار دارند که در آنها
اکنـون هم و یـا ورودي یخروجـ هـايیونکاممتنـاظرا که  شودی. فرض ماندمدنظر قرار گرفته و یا خروجی يورود هايیونکام

 . اندهیافت یصمدت تخصیانم یافق زمان یکبه  یااند و شده يبندزمان
 یريبارگ-یهبارانداز تخل يبرارا  ]17[ الربی و همکارانوسط مطالعه صورت گرفته ت مسأله مشابه] 19[ و همکاران آلپن

که یک توالی هنگامی .انددر نظر گرفتهاست)  یارکه اطالعات کامل دراخت یحالت ي(برا یريو بارگ یهتخل بدر ینهمزمان با چند
جهـت تعیـین نمـودن بهتـرین  ،رافگـ بر ینتمبدار ریزي پویاي محدودیتگیرد، برنامههاي ورودي در اختیار قرار میاز کامیون

 يبنـد] زمان20روسلز و همکـاران [ .شودگردد پیشنهاد میهاي خروجی که منجر به کمینه نمودن هزینه کل میتوالی کامیون
را  يبنـدزمان محققـاند. انـدهه قـرار داعتاون مورد مطالهمزمان در جورج یريبارگ-یهتخل یلتسه یکرا در  يورود هايیونکام
کارکنـان اسـت.  ینمتعادل ب يحجم کار یجادو ا یاتیعمل ینهکردن هز ینهکم ،ند. هدفاهاجرا نمود يکار یفتدوره ش یک يبرا

براسـاس  یـهتخل يهـاکـه زمانیاست، درحالي، وابسته ورود هايیونبه کام یافته یصسفر به در تخص يهازماندر این تحقیق، 
دسـترس هسـتند و  در هـایونکام تمـامی يکار یفتش يکه در ابتدا شودیفرض م. شودیزده م ینو مقدار کاالها تخم یبترک
 یطرا که در مح 1اعزام قانون ینو چند هنظر گرفت را در يورود هايیونکام يبندزمان یز] ن21و رگان [ وانگ یست.مجاز نه وقف
ند هسـت منتظر يورود یونکام ینو چند گیردیمدسترس قرار  در یهدر تخل یک کهی. هنگاماندنمودهقابل اجرا هستند ارائه  یاپو

انتخـاب  یدهنوبـت یاسـتبراسـاس س يبعـد یوند ابتدا جابه جا شـود و کـامتوانیم هایونکام یناز ا یکیشوند، تنها  یهتا تخل
انجـام  ،وروبـه جلـ یزمان یاستو س یدهبا قانون نوبت یتمدو الگور یسهرا جهت مقا سازيیهمطالعه شب یکسندگان ی. نوگرددیم

بر زمان حـداقل  یمبتن یشنهاديپ ینبا استفاده از قوان تواندیدر زمان م يمعنادار ییجوکه صرفه اندیدهرس یجهنت ینبه ا داده و
 .یدبه دست آ

، طالعه صورت گرفتـهم] انجام گرفته است. در 22توسط آکار [ يورود هايیونکام يبندزمان يتنها برا یگريد یکردرو
بـر است که در برا یصیتخص ياما دارا یست،همزمان ن یريبارگ-یهشده در داخل بارانداز تخل یمودهنمودن مسافت پ ینههدف کم

) و انتقال دادن کاالهـا و یريو بارگ یه(جهت تخل یدهخدمت يهازمان ها،یونمانند زمان ورود کام یستمس يپارامترها ییراتتغ
نمـودن  ینـهجهت کم یحعدد صح مختلط مضاعف یزيرمسأله برنامه یکرا به عنوان  مسأله ،یسندهاست. نو مقاوم ها،یونبار کام

 يجلـو یخروجـ نیوکام یک یشهاست که هم ینا فرموله کرده است. فرض بر ندازبارا يهابدر یکاريب يهازمان یعتوز یانسوار
از قبل مشخص  هایونورود کام يهازمان .یستن یازن یموقت سازيیرهذخ يبرا ییفضا یچه ینبنابرا و حاضر است یريهر در بارگ

 یقعنداز در زمان وابارا يبه درها هاکامیوندادن  یصرا جهت تخص یاپو الگوریتم ابتکاري یک یسنده. نویستمجاز ن هو وقف است
 .داده است یشنهادپ

همزمـان کـه در  یريبـارگ-یـهبارانـداز تخل یـکدر  يورود هايیونکام يبند] زمان24و  23[یلیامز و همکاران مک و
بـه  یزو ن یر طی شدهبه مس ی،. زمان سفر بسته پستاندهرا مورد مطالعه قرار داد شودیاستفاده م یپست يهابسته یلصنعت تحو

                                                 
1 Dispatching rules 
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(مـدت زمـان  یاتعمل دامنهنمودن  ینهکمو  1یهاب بسته پست يبندمسأله زمان ینازدحام شبکه نوار نقاله وابسته است. هدف ا
 ی، تمـامیافـق زمـان يکـه در ابتـداشـود ی) اسـت. فـرض میبسته پسـت ینآخر یريتا بارگ یبسته پست ینلاو یهتخل ینالزم ب

 شـوند،یم یگزینجـا یعاشـده سـر یلتکم یخروج هايیونکام کهجایی. از آنیستمجاز ن هدر دسترس هستند و وقف هایونکام
یـه تخل يهـاو زمان ها] فرض شده است کـه انـدازه دسـته23[ یلیامز. در مقاله مک ویستموقت کاالها ن سازيیرهبه ذخ یازين

شـبکه صـف  یـککه شبکه نوار نقالـه آن یلدل بهاند. ] آزاد شده24در [ یاتفرض ینا کهیبرابر است، درحال يورود هايیونکام
بـر  یمبتنـ يبندانزم یتمالگور یک یسندگاننو یناست. بنابرا یاز رفتار شبکه کار مشکل یلیمدل تحل یک یجاداست، توسعه و ا

کـه  است یکژنت یتمالگور یک یشنهاديپ یتمند. الگوراهداد یشنهادپ یهاب بسته پست يبندحل مسأله زمان يرا برا 2سازيیهشب
. کنـدمی اسـتفاده یـداکاند حـلراههر  يبرایات به دست آمده عمل دامنه یابیارز جهت یاتبا جزئ یقطع سازيیهمدل شب یکاز 
جهـت بـه دسـت آوردن جـواب  ی قابل توجهیبه زمان محاسبات یازاست و ن ینهپرهز یاز نظر محاسبات يسازبهینه -سازيیهشب
هـاب  يبنـدرا جهت حل مسـأله زمان ايیهتجز یکردرو یک] 26 و 25[ یلیامزمک و ینبزرگ دارد. بنابرا یاسمسائل با مق يبرا

است. فـرض  هازیر دوره تمامی يبرا یدر منابع گلوگاه يحجم کار نمودن حداکثر ینه. هدف کمه استداد یشنهادپ یبسته پست
 ]، فـرض بـر25[ یلیامزمقاله مک و است. در لمورد استفاده مستق یهاز در تخل ،به گلوگاه یدنو رس یهتخل ینشود که زمان بیم
جهت حـل مسـأله بـه کـار  یکژنت یمالگور یکبرابر هستند و  يورود هايیونکامیه تخل يهاها و زماناست که اندازه دسته ینا

سـازي و یک الگـوریتم شبیه یمحل يجستجو یتمالگور یکاند و مسأله توسط ] آزاد شده26در مقاله [ مفروضات ینرفته است. ا
 تبرید حل شده است. 

 هايیونکام یصتخص یزرا مطالعه و به صورت همزمان ن يورود هايیونکام يبندزمان ]27[ و همکاران یوسک یلشم
 هوقفـدر مسأله پیشنهادي، . اندنموده) را لحاظ یابندیاختصاص م یريبارگ يمدت (که مقاصد به درهایانافق م یکدر  یخروج
 یـافتن ،مسـأله یناز اهداف ا یکیشده است.  یفتعر یونهر کام يزمان حرکت برا یرترینزمان ورود و د ینو زودتر یستمجاز ن
 ،و هـدف دوم شـودیم یـازتعـداد منـابع مـورد ن کمینهشده و  یمودهکل مسافت پ کمینهاست که منجر به  ايینهبه يبندزمان

و  يدر ورود ینرا بـا وجـود چنـد هـایونکام یـاتیعمل يبندمسأله زمان] 28[ و همکاران یزنزمان انتظار است. بو سازيمینهک
و زمان حرکت متناظرشان  شده يبندقبل زماناز  یخروج هايیونکام تمامیند که اهفرض نمود ه ومورد توجه قرار داد یخروج

کاال قبـل از حرکـت  یکند. اگر اهقرار داد يورود هايیونکام ینمودن توال ینهبه يتمرکز خود را بر رو بنابراین ثابت است و یزن
نمودن کل سود از دست  ینهخواهد شد. هدف کم ینشود، سود از دست رفته تلق یريبه آن بارگ یافته یصتخص یخروج یونکام

اند. کردن سود کـل توسـعه داده شـده یشینهسازي تبرید جهت بو الگوریتم شبیه 3یهتجز یهرو يابتکار هايیتمالگور .رفته است
نـد کـه در اهقرار داد یمورد بررس یو خروج يورود بدر ینرا با چند یهمزمان یريبارگ-یهمسأله تخل] 29[ائو، اگبلو و چنگ یل

نظر گرفته  درهاي خروجی بندي ثابت براي حرکت کامیونبا وجود زمان يورود هايیونکام یبارانداز و توال يدرها یصآن تخص
و تکامـل تفاضـلی و دو  گانمورچه یممنوعه، کلون يسازي تبرید، جستجوشبیه ي شاملفراابتکار یتمالگور نوع است. شش شده
  اند.ارائه شده یرتاخ ینمودن مجموع وزن ینهکم يبرا ،تکامل تفاضلی یبیترک یتمالگور

امـا از  یسـتاپراتـور بارانـداز مشـخص ن يبرا يورود هايیونکه زمان ورود کام اندنمودهفرض ] 30[ یاسکونور و گول
توجـه بـه  بـا اسـت اطـالع دارد. یونکـام ورود يهـازمان يبـرا یینیکه کرانـه بـاال و پـا يورود هايیونورود کام یپنجره زمان

بـه  یرسـانمربـوط بـه خدمت هايینـهدر هز ییـراتباتوجه به تغ يبندزمان ياستراتژ یک ها،یونورود کام زمان در یتقطععدم

                                                 
1 Parcel hub scheduling problem 
2 Simulation-based scheduling algorithm 
3 Decomposition procedure 
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نمـودن  ینـههنگـام کم یـاپا ايینـههز يبنـدزمان ياستراتژ یککردن  یینمسأله تع قیقتح یناست. در ا اعمال شده هایونکام
 یقـاتقـرار گرفتـه اسـت. در تحق یـلو تحل یهمورد تجز یريبارگ-یهتخل یلاپراتور تسه يبرا یدهخدمت هايینهکل هز یانگینم

 ینمـودن تـوال ینـهفقـط به ]30[ ولیـاسو کونـور و گ ]29[و همکـاران  یـائو، ل]28[ و همکاران یزن، بو]19[آلپن و همکاران 
متفـاوت جهـت  یکردهـايرو یـلو تحل یـهتجز] 31یـاس [و گول کونـور است. درنظر گرفته شده یخروج یا يورود هايیونکام

انـد. در هـا را بررسـی نمودهیوندر زمـان ورود کام یتقطعهمزمان با وجـود عـدم یريبارگ-یهتخل یستمدر س یونکام يبندزمان
همزمان تنها از  یريبارگ-یهتخل یستمنامعلوم است. اپراتور س يورود یونکه زمان ورود کاممسأله تحت بررسی، فرض شده است 

 هـایییونکام یصاطالع دارد. جهت انجام تخص يورود یونزمان ورود کام یینباال و پایعنی کرانه  یونورود هر کام مانیه زپنجر
 يبـر رو ییراتـی. سـپس تغکنـدیرا حـل م یقطعـ یکـردشده که رو یشنهادپ یکژنت یتمالگور مشخص استکه زمان ورودشان 

و همکـاران  یـائول. شـده اسـتانجام  ینانهو بدب ینانهبخوش یکردهايرو يبرا یدو سطح مدلجهت حل نمودن  یکژنت یتمالگور
 سـازيیهشب یتمو دو الگـور یـرمتغ یبـیمورچگـان ترک یکلون یتمکه شامل سه الگور یبیترک یورستیکمتاه یتمپنج الگور] 32[

 يبنـددر دو حـوزه متفـاوت زمانهـا را آن یشـنهادي،پ هـايیتمالگور یـنعملکـرد ا یسهاند و جهت مقااست را ارائه کرده یدتبر
 ینـهانـد. کمبه کار گرفته همزمان یريبارگ-یهتخل یستمس یکدر  يورود هايیونکام يبندو زمان یروابستهغ يمواز هايینماش

و در دسترس بودن  یوابسته به توال يسازآماده يهااست و زمان یشنهاديپ هايیتمهدف الگور ها،یستمس یاتنمودن دامنه عمل
 دو مساله هستند.  ینمهم ا يهایژگیاز جمله و ي،افق کار يدر ابتدا هایننبودن همه ماش یا

 
 

 هاي ورودي و خروجیبندي کامیونزمان. 5

 اند.گرفته ی را در نظرو خروج يورود هايیونکام يهر دو يبندزمان شوند،تحقیقاتی که در ادامه بررسی می
و  یـهتخل یـاتشـود عملد که در آن فـرض میاندهرا مدنظر قرار دا یونکام يبندمسأله زمان یک] 33[ یائوما و م لیم،

 يبـه درهـا یونامکـ یصمطالعـه مسـأله تخصـ ینا بنابراین. پذیردیثابت صورت م یپنجره زمان یک یدر ط هایونکام یريبارگ
از بیشتر اسـت مـورد باراند ياز تعداد درها هایونکه در آن تعداد کام یستمیسي برا یاتزمان عمل یتبا وجود محدود را بارانداز

بـه هـر  تواننـدیم هـایونسفر) است. کام طولشده ( یمودهنمودن کل مسافت پ ینهکم ،مسأله ینست. هدف اداده اقرار  یبررس
و  یسـتمجاز ن همحدود است. وقف یزهمزمان ن یريبارگ-یهبارانداز تخل یتمرکب) و ظرف یدهخدمتیوه (ش یابند یصتخص يدر
در تحقیقـات  یسـندگاننو. گردنـدیم یمـهجر ،مسافت اضـافه یکشوند با اضافه نمودن  یدهخدمت توانندیکه نم هایییونکام

 ینـههـدف کم اند. در ایـن تحقیقـات،هبارانداز توسعه داد يدرها ینرا با لحاظ نمودن زمان سفر ب یکردرو ینا] 35و  34مشابه [
 يجسـتجو کـاريالگـوریتم ابت یـکنشـده اسـت.  یلتکم يهامحموله ینهس زمان سفر) و هز(بر اسا یاتیعمل هايینهنمودن هز
 . اندي ارائه شدهبندمسأله زمان ینا نمودنحل  يبرا یافته یقتطب یکژنت یتمالگور یکممنوعه و 

کـه در آن  را بررسـی نمـوده اسـتهمزمـان  یريبـارگ-یـهبارانـداز تخل یـک يبـرا هـایونکام يبند] زمان36[ بویزن
 يبـرا مـدل چندهدفـه را یک یسندهندارند. نووجود  پذیري نیزعویضت یتقابلیست و محصوالت مجاز ن يبرا یانیم سازيیرهذخ

 یـان،زمان جر سازيینهرا مدنظر قرار دهد (کم یمتفاوت یاتیاهداف عمل تواندیکه م نموده استارائه  هایونکام يبندمسأله زمان
سازي تبرید و یک الگوریتم شبیه یاپو یزيربرنامه یکردرو یکمسأله،  ین). جهت حل ایخروج هايیونکام ریو تاخ یند،زمان فرآ

بـارگیري -هـاي ورودي و خروجـی را در تسـهیل تخلیـهبنـدي کامیون] مسـاله زمان37[ همکـارانژانگ و است شده  یشنهادپ
براي  باشد.سازي موقت محصوالت مجاز نمیاند که در آن ذخیرهبا چندین درب تخلیه و بارگیري مورد مطالعه قرار داده همزمان
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یـک رویکـرد  جهت حـل هـر کـدام از اهـداف،که ارائه شده است  ايریزي مختلط عدد صحیح چندهدفهمدل برنامه این مساله
 دار توسعه یافته است. تقریبی محدودیت

 یـکژنت هـايیتمالگور، همزمانبارگیري -تخلیه یعدر مراکز توز هایونکام یو توال یصجهت تخص ]38[ مکارانو ه یل
در  یو خروجـ ديورو هـايیونکام يبنـدمطالعه، مسأله زمان ینا اند. دریاتی ارائه نمودهبه منظور بهبود عملکرد عمل را متفاوتی

 یـکدر  توانندیاست که م ینمودن تعداد محصوالت یشینهب ،است. هدف همزمان درنظر گرفته شده یريبارگ-یهتخل یعمراکز توز
 ي،ورود هـايیون: کامیونسه نـوع کـام يرا برا یونکام يبندمسأله زمان یک ]39[ یم. جو و کیابندداده شده انتقال  يافق کار

 يبـرا 1یخـود تکـامل یتمو الگـور یـکژنت يفراابتکـار یتمالگور ند. دواهنظر گرفت در یبیترک هايیونو کام یخروج هايیونکام
زمان انتقال  ]،39[ یمو جو و ک ]38[و همکاران  ی، ل]36[ یزنبو یقاست. در تحق یدهگرد یشنهادپ یاتعمل دامنهنمودن  ینهکم

ز جهـت یـازمـان مـورد ن یدر حالت کل کهدر صورتی ،است فرض شده یکسان یو خروج يمختلف ورود يدرها ینمحصوالت ب
 همربوط یو خروج يورود هايیونبارانداز که کام يدرها ینب یهمزمان به فاصله نسب یريبارگ-یهانتقال کاالها داخل بارانداز تخل

 هـایونکام یصتخصـ شود،یلحاظ م یدر خروج ینو چند يدر ورود ینچند کهیدارد. هنگام یبستگ اندیافته یصها تخصبه آن
 یـکدر  هـایونکام يبنـد] مسـأله زمان40و همکـاران [ يشـاکر .یردمورد مالحظه قرار گ یدبا نیز یو خروج يرودو يبه درها

. مسأله بـه اندهشوند را مورد مطالعه قرار دادمی یضمبادله و تعو هایونکام ینهمزمان که در آن کاالها ب یريبارگ-یهبارانداز تخل
اسـت.  یـاتعمل دامنهنمودن  ینهکم ،شده است و هدف سازيمدل 2يمواز يهاینماش يادومرحله يبندمسأله زمان یکصورت 
و پـس از آن  یهشوند. انتقال تنها پس از تخل يبارانداز يبه صورت مواز توانندیم یونکام یک فاوتمت يکه کاالها شودیفرض م
بارانـداز اسـت.  يدرهـا ینبراساس مسـافت بـ . زمان سفرگرددیشروع م یددرب بارانداز توقف نما يدر جلو یخروج یونکه کام
 ی،متوال یوندو کام یست. بین هرمجاز نه وقف ودردسترس هستند  هایونکام یزي، تمامیرافق برنامه يکه در ابتدا شودیفرض م

و  یتوسـط لـ ابتکـاري روش یـک، یاد شده بزرگ مسأله يلحاظ شده است. جهت حل نمودن نمودها یزن يساززمان آماده یک
از  یمـوجه یبخش اول، توال ؛شامل دو بخش است 3يبندوابسته به رتبه الگوریتم جستجوي ین] ارائه شده است. ا41مکاران [ه

بارانـداز  يدرها به درها ینو مسافت ب هکارها براساس فاصل ینو در بخش دوم، ا سازدیبارانداز م يکارها را باتوجه به تعداد درها
 . یابندیم یصتخص

 یو خروجـ يورود هـايیونکام ینمودن توال ینهبه جهت یبی راترک تکامل تفاضلی یتمالگور ] دو42[ و همکاران لیائو
-یـهتخل یلتسـه یـکرا در  یو خروجـ يورود هايیونکام یتوال یق،تحق این اند.ارائه کرده همزمان یريبارگ-یهتخل یستمدر س
 یريبـارگ-یـهتخل یسـتمس ینمودن خروجـ یشینهبه صورت معادل، ب یاو  یاتعمل دامنهنمودن  ینههمزمان با هدف کم یريبارگ

هاي ورودي و خروجی و نیز ] در تحقیق خود به دنبال بهینه نمودن توالی کامیون43کئو [همزمان مورد مطالعه قرار داده است. 
ود بخشـید. تـابع زمـان را بهبـبارگیري هم-تخلیه اي که بتوان کارایی سیستمه گونهبها بوده است تخصیص بهینه براي کامیون

تـوالی  هدف مسأله کمینه نمودن دامنه عملیات است. نویسنده از الگـوریتم جسـتجوي همسـایگی متغیـر بـراي بهینـه نمـودن
گذارنـد اسـتفاده نمـوده اسـت. وقفـه در ایـن هاي ورودي و خروجی که مستقیما بر روي زمان عملیات سیستم تاثیر میکامیون

دهی به درهاي ها براساس سیاست نوبتهاي ورودي و خروجی، این کامیونعد از تعیین توالی بهینه کامیونمسأله مجاز نیست. ب
گـردد و یابند. زمان انتقال کاالها از در ورودي به در خروجی بارانداز براساس فاصـله مسـتقیم محاسـبه میبارانداز تخصیص می

 شود. نهایت فرض میتسهیل نیز بی ظرفیت تجهیزات جابجایی جهت انتقال کاالها در داخل

                                                 
1 Self-evolution algorithm 
2 Two-stage parallel-machine scheduling problem 
3 Dependency Ranking Search heuristic 
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و  یـهدرب جهـت تخل ینچنـد يکه دارا همزمان یريبارگ-یهتخل یستمس یکدر  هایونکام يبندمساله زمان] 44[ یو
اسـت بـه  یو خروجـ يورود هـايیونکام یتـوال ینبهتـر یافتنمطالعه  یناست را مورد مطالعه قرار داده است. هدف ا یريبارگ
بـه صـورت  یـزمحصـوالت ن یصمساله تخصـ ها،یونکام یتوال یینگردد. عالوه بر تع ینهکم یستمکل س یاتدامنه عمل کهينحو

 یخروجـ یونکام یکبه  يورود یونکام یکاز  یصیتخص ياست که کاالها ینفرض بر ا یستمس ین. در اگیردیهمزمان انجام م
 یـکبـه  یصـیشده تخص یهتخل يامکان انتقال مستقل کاالها ین. همچنشوندیم یريبارگ یزاند، زودتر نشده يکه زودتر بارانداز

حل  يثابت فرض شده است. برا یستمس یريو بارگ یهمختلف تخل يهادرب ینعالوه، زمان سفر بوجود دارد. به یخروج یونکام
] 46[ یمحتشـم. شده است یشنهاداست پ ]5[و اگبلو  یومدل  یافتهکه توسعه  ایییختهآم یحعدد صح یزيرمساله، مدل برنامه

 یـکدر  یخروجـ هـايیونتوقـف کام يالگو ي، برا2002در سال ] 45[ یوتوسط  یشنهاديپ یوسنار 32را بر اساس  یودو سنار
بـر درب  یخروجـ یونکـام یـکدرنظر گرفته شده اگر  یوسنار یندرنظر گرفته است. مطابق اول همزمان یريبارگ-یهتخل یستمس

 یـاتو وقفـه در عمل یدسکو را ترك نما تواندینکرده، نم یريرا بارگ یازشمورد ن ايکااله یهکه کل یتا زمان ید،توقف نما یريبارگ
بـه دفعـات مختلـف  توانـدیم هایونکام یريبارگ یاتدوم، وقفه در عمل یو. اما در سناریستمجاز ن یخروج هايیونکام یريبارگ

 یو خروجـ يورود هايیونکام يبندک جهت زمانیژنت یتمالگور بر اساس یدوم روش یوسنار يمطالعه برا ین. در ایردصورت پذ
 یـاتکـه کـل زمـان عمل يااست بگونـه یو خروج يورود هايیونکام يبرا یتوال ینبهتر یافتنشده است و هدف آن،  یشنهادپ

 .ددگر ینهکم یستمس
 
 

 بندي و ارائه پیشنهادهاجمع. 6

اتوجه که ب همزمانبارگیري -لیهها در سیستم تخبندي کامیونمساله زمانکلیه تحقیقات صورت گرفته در زمینه  مطالعهدر این 
بندي کامیون تنها با یک درب تخلیه گیرند (زمانبه نوع مسأله مورد نظر و ویژگی بارانداز مربوطه در سه دسته متفاوت جاي می

ورد بررسـی قـرار بـه اجمـال مـهاي ورودي و خروجی) بندي هر دوي کامیونزمانهاي ورودي و بندي کامیونو بارگیري، زمان
هاي حل ارائه شده عنوان هاي مسأله تحت بررسی، مدل پیشنهادي و روشو براي هر یک از تحقیقات انجام شده ویژگی گرفتند
ماننـد مسـیریابی وسـیله نقلیـه،  همزمـانگیري بـار-سیسـتم تخلیـه هايموجود در دیگر زمینه تحقیقاتمطالعه کامل  گردید.

توانـد بـراي محققـان ایـن و یا تلفیقی از این مسـائل، می همزمانبارگیري -یابی تسهیل تخلیههاي بارانداز، مکانتخصیص درب
 هاي مطالعاتی آینده را به درستی شناسایی نموده و انتخاب کنند.حوزه این امکان را فرآهم آورد تا بتوانند فرصت
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