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 آمریکا در انبار مدیریت و انبارداری

 Encyclopedia.comکه از سایت  آمریکا در انبار مدیریت و انبارداریاست در خصوص  ایمقاله، خوانیدمیمتنی که در ادامه 

 است. شدهترجمه

یا  نکنندگامصرففیزیکی است که در آن محصوالت را برای ارائه به  یکاال برای سود است. انبار، مکان سازیذخیرهانبارداری 

. مدیریت انبار فرآیند هماهنگی مرکز توزیع استفاده نمود عنوانبهانبار را از  توانمی. همچنین کنندمیذخیره  هاشرکتسایر 

 وجهیتقابلاست. تغییرات  هاآنتوزیع کاالها به مقصد مناسب  درنهایتو  ارسالیو ردیابی کاالهای  سازیذخیرهورودی، کاالهای 

 هایروشاست؛ زیرا تغییر شرایط تجاری، سازندگان را مجبور به سازگاری با  دادهرخ 2000و  1990در این صنعت در دهه 

 .گیرندبوین را به خدمت ن هایتکنولوژیچشمگیری  طوربه تاجدید کرده 

 :تاریخچه انبار

که مهاجران اروپایی شروع  طورهمان ازآنپسشدید ساخته شدند و  هایقحطیدور پس از رخ دادن  هایسالنخستین انبارها در 

 روزروزبهو کاالها صوالت مح سازیذخیرهانبارها برای اهمیت کشورهای دیگر کردند،  به ونقلحملایجاد مسیرهای تجارت به 

 انبارها بودند. اصلی محل بندرهادر آغاز . بیشتر شد

مواد نیز آمورد توجه قرار  سازیذخیرهی برای ، انبارهای ریلونقلحملوسیله سفر و  عنوانبهبرای استفاده  آهنراهبا گسترش 

را به  ونقلحملفاتر بر د آهنراهی هاشرکتشد تا کنترل  دهیسازمانغرفه دار  هایآمریکاییانجمن  1891. در سال گرفتند

 طوربه 1906را با تصویب قانون هپبورن در سال  المللبینتئودور روزولت، کمیسیون تجارت  جمهوررئیس چالش بکشد.

 بیشتری را ایجاد کرد، رشد کرد. هایمحدودیت آهنراه ٔ  درزمینهکه دولت ازآنپستقویت کرد. انبار تجاری  توجهیقابل

 توانمیتغییر روش در سیستم انبارها احساس شد، از آن جمله نیاز به ا توجه به رشد سریع صنایع، پس از جنگ جهانی دوم ب

زایش با افذخیره و بازیابی محصوالت و مواد و همچنین مکانیزه بیشتر برای  هایروشنیاز به  به نیاز به افزایش اندازه انبارها،

 اشاره نمود. مؤثرتولید، نیاز به قابلیت انبارداری  خطوطتولید انبوه در 

 وظایف انبار

ت ، اطالعات و منابعی اسهافعالیتها، مردم، سیستمی متشکل از سازمان تأمیناست. زنجیره  تأمینانبارداری جزء اصلی زنجیره 

منابع طبیعی، مواد خام  ،تأمینزنجیره های درگیر هستند. فعالیت مشتریکننده به از عرضه خدماتو یا  کاالکه در انتقال یک 

 کنندو قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می

 از: اندعبارتانبار وظایف 

   ترطوالنیتولید  ریزیبرنامههماهنگی یا  تولیدذخیره کاالها برای مدیریت جریان. 

  و ارائه یکجا به مشتری. محصوالت گوناگون از تولیدکنندگان مختلف آوریجمعارائه خدمت با 

  فروشگاه عنوانبهخدمت ارائه. 

  برای تولیدمواد اولیه  تأمینمنبع  عنوانبهخدمت ارائه. 

  محصول جهت ارائه به مشتری. بندیبستهپایان خط تولید و  عنوانبهخدمت ارائه 
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 داریعملیات انبار

 روش کار: ازنظر داریانواع انبار

ای انبارهبرای ذخیره کاال است. توسط مشتری استاندارد  ایهزینهشامل پرداخت این نوع انبارداری  :انبارداری عمومی  -1

 .استاز این انبارها  اینمونهگمرک 

مواد گوناگون )اولیه، در حال ساخت و یا  سازیذخیرهانبارهایی اختصاصی هستند که برای  :خصوصی داریانبار -2

 خصوصی کاربرد دارند. هایسازمانو دیگر  هاهکارخانمحصول( در 

 الًمعمو، این نوع انبارها گیرندمیقرار  مورداستفاده هاواسطه: انبارهایی که بیشتر توسط دالالن و ایاجارهانبارداری  -3

ن ای .کنندمیو مالک آن فارغ از اینکه انبار خالی یا پر باشد وجهی را از مشتریان دریافت  شدهاجاره ایدوره صورتبه

بر اساس بررسی انبارداری در آمریکای  برای نگهداری کاال دارد. یفضایهمیشه مشتری  که کندمیتضمین روش 

 .دهدمیرا تشکیل  متحدهایاالتدرصد از بازار تجاری  60شمالی، قرارداد انبارداری بیش از 

یا قایق در یک ناحیه بارگیری  آهنراهکامیون،  وسیلهبهد توانمیخالی است. تحویل کاالها و مواد  ، فضاییانبار بدون محصول

 .شوندمیارسال  سازیذخیرهانجام شود. کاالها دریافت، پردازش و سپس به انبار برای 

رین استفاده بیشت، برای شودمییافت و یا فرستنده در تولیدکنندهکاال از  کههنگامیاست. کاالها  سازیانبار ذخیرهاصلی  وظیفه

بیشتر  ریپذیانعطافکه باعث  گیرندمیمحصوالت بر روی پالت قرار بدین منظور . شوندمیذخیره فشرده  صورتبهانبار فضای  از

 .گرددمیدر انبار  هاآن ترراحتجابجایی و 

. یک کنندمیدریافت  ونقلحملی هاشرکتو  تولیدکنندگاناز ، کاال و محصوالت را انبارهای عمومی مالکان و کارانمقاطعه

به معنی توانایی انبار کردن یک یا چند ماده خاص و امکان جنبه مهم مدیریت انبار، کنترل موجودی است. کنترل موجودی 

ری های مشتیند حفظ مقدار کافی محصول برای پاسخگویی به نیازفرآ ر آنبعالوه  است. موردنیازآن به مناطق  موقعبهارسال 

 هزینه نگهداری کاال بیشتر از سود ما نباشد.که ولی باید به این نکته نیز توجه نمود  استنیز 

والت فرآیند انتخاب محص سفارشی بندیبستهاست.  ی برای کنترل موجودیهایروشهمه  ایدورهشمارش پایه، ساالنه، فیزیکی و 

 برای انجام سفارش است.

 وجود دارد: آوریجمعچندین روش 

  شوندمیانتخاب  هاسفارش: محصوالت خاص بر اساس سفارش اساس بر انتخابگسسته یا. 

 ین ا .شودمییک محصول برای انجام چندین سفارش انتخاب  :چندمنظورهاز محصوالت  ایمجموعهیا  ایدسته

 .شوندمیترکیب  هاسفارشو با سایر محصوالت برای انجام  شدهبندیطبقهمحصوالت در منطقه تحویل 

 شوندمی آوریجمعخاص  ونقلحمل: محصوالت بر اساس معیارهای مسیریابی یا یموج. 

 با یک سفارش دیگر ترکیب  تا شودمیآماده که بخشی از سفارش  شودمیزمانی استفاده روش  معکوس سفارش: این

 شود.

 

قیم دریافت مستیک جریان  متقابل اتصالبارها است. عملکرد دیگری از ان معکوس مربوط به اتصال متقابل است که آوریجمع

وسط ت مؤثربارگیری و سفارش  محصوالت، مدیریت دقیق در موقعبهبه تحویل  ناچیز است که سازیذخیرهکاال برای فروش با 

 مشتری بستگی دارد.
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هداری مناسب برای نگ بندیبستهدرگیر است.  ول در حال انتقالیک محص گذاریبرچسبو  بندیبستهانبارداری در عالوه بر آن 

است. برچسب مناسب،  بندیبستهو برچسب زدن، یک عنصر مهم  گذاریبرچسبضروری است.  هاآسیبو حفاظت از  مؤثر

 .بخشدمیتوانایی شناسایی، ردیابی، ذخیره و انتخاب محصول صحیح برای انجام سفارش را بهبود 

. شودمیرار آورده نهایی به یک منطقه استق ونقلحملاست، برای پردازش و  شدهبرداشته یا شدهانتخابمحصول  کههنگامی

این منطقه  مؤثر. مدیریت شوندمیو برای توزیع آماده  شدهذخیرهدر آنجا  محصوالت مرکزی است که عنوانبارگیری بهاسکله 

یی انبار، مرحله نها .شودمیدر نظر گرفته  متقابله اتصال نقط عنوانبهدر این حالت اسکله برای موفقیت انبار بسیار مهم است. 

 کاال است. ونقلحملبخش 

 مدیریت انبار

ت، معرفی سیستم مدیریزمان و با  درگذربود ولی  هافعالیتهماهنگ با بسیاری از ، مدیریت انبار بسیار متناسب و درگذشته

 تغییر کرده است. نیز سیستم انبار

و توزیع ردیابی کنند.  انبارداریتا محصوالت را در سراسر فرایند  کنندمی( به مدیران کمک WMSت انبار )مدیری هایسیستم

که  ایحرفه هایویژگیمدیریت پیشرفته با  هایبرنامهاتوماسیون کامپیوتری ساده تا  هایسیستماز  ار،مدیریت انب هایسیستم

 .کندمیرا کنترل  شوندمی هاسفارشباعث بهبود نظارت بر مدیریت موجودی با 

 ایجادشدهتغییرات 

کاربرد افزایش  ازجملهمواجه شده است،  نوظهوری و توزیع با طیف وسیعی از روند تجاری عملیات انباردار 1990از اواسط دهه 

کود از ر صنعت انبار خود را افزایش تجارت جهانی. در ابتدای قرن بیست و یکم و هاشرکتشدن شمار زیادی از  ییکاینترنت، 

ا انباردارها ب عالوه بر آن. نیاز بود نجات داد ازحدبیشتولید در پی آن دات کام و  یحباب مربوط به رشدکه تا حدی  اقتصادی

ر دو  شدندمی ارائهمستقیم به مشتریان  طوربهه محصوالت به دلیل آنک(، JIT) در زمان نیازجدید توزیع، مانند تولید  هایروش

 ندگانکنمصرف دو قشر تولیدکنندگان وهر خریدوفروش هایعادت، همچنین. مقابله کردند شتاند انبار وجوددیگر نیازی به آن 

یر چشمگیری تغی طوربهرقابت جهانی  روزافزون و افزایش باطات به وجود آمدهارتت زیادی که در تکنولوژی با توجه به تغییرا

، رقابت در انبارداری بسیار دشوار شده صورت گرفت 2004 در ساله کمدیریت انبار  دربارهبر اساس یک نظرسنجی  .کرده است

 هستند. ایاجاره انبار به دنبال پائین با حاشیه امنی هاشرکت چراکهاست، 

خود  اهآن. هستندکاال  سازیذخیره برای صرفاً مکانی به بیش از شدنتبدیلدر حال حاضر در تالش برای  داریی انبارهاشرکت

. دهندمیکه مجموعه وسیعی از خدمات و توابع را ارائه  کنندمیتبدیل  "3PLs"تدارکات شخص ثالث یا  هایدهندهارائهرا به 

سایر  و گذاریبرچسب، مراکز تماس، محصوالت تابشی همچون یمحصوالت ،گذاری پالت و بندیبستهعالوه بر انبارداری نوین 

 .کنندمیاست که صنایع را تقویت  هاادغامموجی از  3PLنتیجه افزایش فعالیت . دهدمیرا ارائه  سازیذخیرهغیر  هایگزینه

جدید یک نیروی محرک پشت این ادغام است. توسعه بیشتر، افزایش  هایفناوریو  ایمرحلهتقاضای مشتری برای خرید یک 

ی برای عرضه از منابع کامپیوتر دارایی نیستند ولی هایکمپانی اساساً( است که 4PLs) تدارکات چهارم بخشی دهندگانارائه

 .کنندمیاستفاده  3PLخدمات 

 Transportation) ونقلحملیت مدیر هایسیستم(، RFIDاز شناسایی فرکانس رادیویی ) اندعبارتانبارداری  غییراتتسایر 

Management Systems)تابش ، تکنولوژی انتخاب با (Pick-to-Light)  توسط صدا شدهالفع بندیبستهو دریافت و 

(Voice-activated Receiving and Packaging) تا پرسنل  دهدمیاجازه  اصد فعال شونده با بندیبسته. دریافت و
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 ونقلحملمدیریت  هایسیستم. دهدمیسرعت کل فرآیند را افزایش  درنتیجهصحبت کنند،  WMSانبار برای درخواست در 

 RFID. دهندمیتحویل را ارائه  تردقیقو همچنین زمان  دهندمیارائه  به انباراز ورود  پیشرا در مورد کاالها  ایپیشرفتهسطح 

. تکنولوژی کندمی مشخصکاالهای خاص را در انبار  و محل هز چشمگیری توانایی مدیریت موجودی را بهبود بخشیدبه طر

Pick-to-Light  در کنار  را هایسفارش آوریجمعخاص، ترتیب  هایمحمولهبا استفاده از نظارت و شناسایی محصوالت برای

یک شرکت  2007. برای مثال، در سال گیردمیصورت  هاآوریفندر این  بیشتر پیشرفتدر آینده . کندمیانبار فراهم  نقالهتسمه

را الت سکوت است حفظ حریم خصوصی که شامل رمزگذاری، فایروال داخلی و ح هایویژگیمنفعل را با  RFIDدانمارکی 

 ی کرد.معرف

ت ابرقو به مشتریان حداکثری سود و تالش برای اضافه کردن خدمات  به دست آوردنبرای  رو به رشدانبارداری یک صنعت 

وجود  انکنندگمصرفو  تولیدکنندگانتا زمانی که  زیاداحتمالبهاست و  تأمینانبارداری یک جزء کلیدی زنجیره صنعت است. 

 د باقی خواهند ماند.نداشته باش
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