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Abstract 
Management and warehousing operations are one of the essential parts of 
manufacturing and service organizations. Warehousing is one of the main 
components of the organization's activities, which has a high cost and 
deserves more attention from researchers in this field. The aim of this 
research is to investigate the storage problem based on the clustering of 
items, take into account all the factors affecting the storage of products in 
warehouse with bulky and varied products. The main objective of this 
research is to reduce Transport costs of collecting and delivering orders and 
more efficient use of storage space. The K-mean technique is used for 
solving the clustering problem and the Generalized Allocation mathematical 
programming model has been used to solve the problem of assigning 
categories of items to storage locations. This is an integer programming 
model with the goal of minimizing transportation costs of collecting and 
delivering orders. This research has been able to provide a comprehensive 
approach in clustering and allocation of items by identifying and considering 
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the effective indexes and using the generalized allocation math planning 
model and formulating the actual conditions of the problem and solving it in 
an optimal way. Companies managers can use this model to reduce their 
inventory costs. Using of clustering in the allocation of storage sites to the 
warehouse items and then their mathematical modeling is innovation of 
present research. The proposed model was implemented at Mashhad 
Housebuilding Company. A number of simulated problems are solved from 
the actual problem with the GAMS software for validation. 

Keywords: Clustering, Warehouse, Allocation Generalized Mathematical 
Programming Model. 
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 صیاقالم انبار و تخصـ يبندخوشه يبرا یقیتلف یمدل یطراح
 ها به محل انبارشآن

    رانیمهاجر باجگ یمرتض
 ،يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ت،یریکارشناس ارشد، گروه مد

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس
  

   ایپو رضایعل
دانشگاه  ،يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ت،یریاستاد، گروه مد

 .رانیمشهد، مشهد، ا یفردوس
  

  یمیعظ یزهرا ناج
دانشگاه  ،يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ت،یریگروه مد ار،یدانش

 رانیمشهد، مشهد، ا یفردوس
  

  یفدائ هیسم
 ،يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ت،یریگروه مد ،يدکتر يدانشجو

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس
  

 چکیده
هاي تولیدي و خدماتی است. انبارداري هاي ضروري در سازمانعملیات انبارداري یکی از بخشمدیریت و 

 نیا هاي سازمان و سزاوار توجه بیشتر محققین به این حوزه است.بر در فعالیتیکی از اجزاي اصلی هزینه
سازي در ذخیره ي اقالم را با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثربندخوشه بر اساستحقیق مسئله انبارش 

محصوالت در انباري با محصوالت حجیم و متنوع بررسی نموده است. هدف اصلی این تحقیق کاهش 
باشد. از و استفاده مؤثرتر از فضاي انبار می هاسفارشآوري و تحویل به هنگام جمع ونقلحملهاي هزینه

ریزي ریاضی تخصیص رنامهي و از مدل ببندخوشهاي کامینز براي حل مسئله تکنیک تحلیل خوشه
که یک مدل  استهاي انبارش استفاده گردیده هاي اقالم به محلیافته براي حل مسئله تخصیص دستهتعمیم
 هاسفارشآوري و تحویل به هنگام جمع ونقلحملمینیمم کردن هزینه  باهدفریزي عدد صحیح برنامه

ریزي ریاضی و با استفاده از مدل برنامه رگذاریتأثهاي است. این تحقیق با شناسایی و در نظر گرفتن شاخص
بهینه توانسته است رویکردي  صورتبهیافته و فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن تخصیص تعمیم

از این مدل براي کاهش  توانندیم هاشرکتو مدیران  بندي و تخصیص اقالم ارائه دهدجامع را در خوشه

  :نویسنده مسئولalirezapooya@um.ac.ir 
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بندي در مسئله تخصیص ي انبار خود استفاده نمایند. نوآوري تحقیق حاضر استفاده از خوشههانهیهز
ي سازخانهباشد. مدل پیشنهادي در شرکت سازي ریاضی آن میهاي انبارش به اقالم انبار و سپس مدلمحل

افزار طرح و با نرم از مسئله واقعی شدهيسازهیشباعتبارسنجی مدل، تعدادي مسئله  منظوربهمشهد اجرا شد. 
 .شد حلگمز 

 .افتهیمیتعم صیتخص یاضیر يزیرانبار، مدل برنامه ،يبندخوشه :هاواژهکلید
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 مقدمه
ها است. در صورت صنایع و شرکت یاصل ياز محورها ییک يبحث انبار و انباردار

 .داد شیسازمان را به نحو مطلوب افزا يورو بهره ییتوان کارایم ،انبار حیصح تیریمد
شود، یو تحویل کاال از آن استفاده م يکه جهت نگهدار یعنوان مکانامروزه انبار فقط به

 يهاکه در تعامل با کلیه بخش يعنوان واحدمدیریت نوین انبار به گردد. درینم عریفت
اي از ) انبارداري شامل دسته1392(خلیلی و لطفی،  شودیم ستهیسازمان است، نگر

هاي دریافت و ارسال انجام مواد است که در داخل انبار و مکان ونقلحملهاي فعالیت
بندي و ارسال بندي، طبقهگیرند، مانند دریافت کاال، ذخیره، انتخاب سفارش، جمعمی
). در بین اجزاي مختلف عملیات انبارداري شامل 1999، 2و زیجم 1باشد (وندنبرگمی

 هاسفارشآوري و ارسال اقالم، جمع هاسفارش آوريدریافت اقالم، انبارش اقالم، جمع
دهد و یک فعالیت بحرانی در انبار بیش از نیمی از هزینه عملیات انبارداري را تشکیل می

 برنهیهز یاصل ياز اجزا یکیو برداشت اقالم  يآورجمع نهیدرواقع هزشود. محسوب می
که گفته شد انبارداري  طورهمان). 2000و دیگران،  3(راونهرست انبار است اتیدر عمل

هاي سازمان و سزاوار توجه بیشتر محققین به این بر در فعالیتیکی از اجزاي اصلی هزینه
آوري به هنگام جمع ونقلحملهاي حوزه است. لذا هدف اصلی این تحقیق کاهش هزینه

بار کارخانه باشد. براي این منظور انو استفاده مؤثرتر از فضاي انبار می هاسفارشو تحویل 
آوري سازي مشهد براي جمعانبار کارخانه خانهقرار گرفت.  موردمطالعهي مشهد سازخانه

؛ شود که نتیجه چیدمان نامناسب انبار استخود هزینه بسیار زیادي را متحمل می هاسفارش
هاي رسیدن به طرح استقرار مناسب و کاهش هزینه منظوربهبنابراین در تحقیق حاضر 

بندي اقالم و مدل تخصیص ) شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در گروه1اري اهداف:انبارد
) ارائه مدلی 2بندي اقالم انبار، و گروه موردمطالعهها به محل انبارش با توجه به انبار گروه

هاي جهت بهبود چیدمان گروه اقالم با در نظر گرفتن معیارها، پارامترها و محدودیت

1. Van den Berg 
2. Zijm 
3. Rouwenhorst 
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) 1391. این تحقیق در ادامه پژوهش پویا و کرمانشاهیان (شودیم، دنبال شدهییشناسا
ها در تحقیق خود در نظر نگرفتند و در جواب نهایی کند عواملی که آنباشد و سعی میمی

ها وارد است آن قیبر تحقرا پوشش دهد. دو مشکل اساسی که  هستمسئله تأثیرگذار 
هاي اي) به محلهاي اقالم (حاصل از تحلیل خوشهاز: اول مدل تخصیص گروه اندعبارت

سازي نکرده و ي فضاي انبار را در مسئله خود مدلهاتیمحدودها باشد، آنانبارش می
تخصیص را بر مبناي یک الگوریتم ابتکاري پیش بردند. بر طبق نظر راونهرست و دیگران 

ها بر ه مؤثري از فضا به عمل نخواهد آمد. همچنین آن) با این مدل تخصیص، استفاد2000(
بندي کرده و بر بندي کاالها در انبار، اقالم انبار را دستهاساس معیارهاي تأثیرگذار بر خوشه

هر خوشه بر اساس همان معیارها عمل تخصیص را انجام  آمدهدستبهاساس میانگین وزنی 
بر تخصیص شناسایی نشده است. در این تحقیق معیارهاي تأثیرگذار  کهیدرحالاند. داده

ی و موردبررس) مجدداً 1391از تحقیق پویا و کرمانشاهیان ( آمدهدستبههاي ابتدا داده
بندي اقالم با در نظر آوري شده است و سپس خوشهبعضی از این اطالعات دوباره جمع

 شود.م میهاي تأثیرگذار در چیدمان انجاهاي انبار و شاخصگرفتن محدودیت
) ابتدا با توجه به آنالیز 1391در تحقیق حاضر نیز مانند تحقیق پویا و کرمانشاهیان (

ABC حجمی که براي انبارش نیاز دارند و میزان تیراژ  ازلحاظ تشانیبااهم، اقالم را متناسب
بندي انتخاب خوشه منظوربه Aو سپس اقالم گروه  تقسیم Cو  A ،Bها به سه دسته آن

نیز تحت عنوان یک خوشه  Cو  Bند. البته در حل مسئله تخصیص کلیه اقالم گروه اشده
هایی از قبیل ي با توجه به محدودیتبندخوشه از بعد مجازي در نظر گرفته شده است.

هاي اقالم ها و میزان تقاضا، ابعاد فیزیکی گروهفضاي دسترسی انبار، میزان وابستگی گروه
سازي جابجایی جرثقیل به هنگام تحویل سفارش و ... مسئله مدل هاي انبارش، میزانو محل

، معیارهاي در نظر شده استشود. معیارهایی که بر اساس آن تابع هدف مسئله فرموله می
بندي، در باشند که عالوه بر خوشه) می1391از تحقیق پویا و کرمانشاهیان ( شدهگرفته

تحت عنوان مسئله تخصیص  موردنظرمسئله تخصیص و چیدمان نیز اهمیت باالیی دارند. 
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شامل تخصیص  SLAPشود. مسئله ) شناخته میSLAP( 1هاي انبارش به اقالم انبارمحل
و بهبود  ونقلحملهاي سیستم کاهش هزینه باهدفهاي انبارش اقالم ورودي به محل

استفاده مؤثر از فضاي انبار است. انبارهاي مختلف بر اساس معیارهاي مختلفی مانند 
ي هایمشخطي انبارش، از فنّاورمشخصات انبار و واحدهاي قابل انبارش و همچنین 

به شکل  SLAPابتدا مدل مسئله  ).2003کنند (هان،استفاده می SLAPمختلفی از مسئله 
شود و سپس سازي فرموله میهاي انبار شرکت خانهادهبا خصوصیات و د 2ILP مسئله کی

کنند، باشد که جواب بهینه ارائه میمی ORي افزارهانرمکه از دسته  GAMSافزار در نرم
شود تا خروجی آید. در این تحقیق سعی میمی به دستشود و جواب بهینه مسئله وارد می

با توجه به پارامترهاي  موردمطالعهاي حاصل از چیدمان انبار بتواند حداکثر رضایت را بر
و  SLAPبندي در مسئله تأثیرگذار فراهم کند. نوآوري تحقیق حاضر استفاده از خوشه

 .باشدسازي ریاضی آن میسپس مدل

پیشینه مطالعاتی مرتبط با موضوع آورده  دوم بخشساختار مقاله بدین شرح است که 
اجمالی  صورتبهي کامینز بندخوشهروش  ی تحقیق وشناسروش. در بخش سوم شده است

و در  موردمطالعهدر بخش چهارم نتایج حاصل از اجراي مدل در  شده استمعرفی تشریح 
ي ارائه ریگجهینت. در بخش پایانی بحث و آورده شده استادامه نحوه بررسی روایی مدل، 

 .شده است

 مروري بر مطالعات گذشته
سازي و بندي شده با سیستم آمادهنباري ناحیه) در پژوهش خود، ا2005جین و الي (

و یک  P-medianهاي مختلف انبار را بررسی و از تکنیک از ناحیه زمانهمسفارش 
ي سیستم و بارکارباالنس  باهدفها، ها به ناحیهابتکاري براي تخصیص گروه تمیالگور

معیار  عنوانبهمشتریان اند. تقاضاي سازي سفارش در انبار، استفاده کردهکاهش زمان آماده
است.  شدهانتخاببندي هر زوج محصول براي قرارگیري در کنار یکدیگر شباهت و گروه

1. Storage Location Assignment Problem 

2. Integer linear programing 
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سازي، حفاظت از دو عملکرد اساسی آن ذخیره منظوربه) انبار را 2005و دیگران ( 1هراگو
، به چندین ناحیه عملکردي تقسیم نموده و سپس افزودهارزشمحصوالت و ارائه خدمات 

 صورتبهها را مسائل تعیین اندازه ناحیه عملکردي و تخصیص محصول به این محل
ها در قالب یک مدل ریاضی و الگوریتم ابتکاري ارائه کردند. هدف آن زمانهم

)، مسئله 2006( 3و فنگ 2هاي انبارداري و جابجایی ساالنه بود. یانگسازي هزینهحداقل
چیدمان انبار چند سطحی را در یک محیط فازي در نظر گرفتند، تقاضاي ماهانه هر قلم 

متغیرهاي فازي در  عنوانبههاي انتقال کاال و فاصله افقی (سفر) طی شده توسط جرثقیل
نویسی کلی مدل برنامه ونقلحملحداقل ساختن هزینه  منظوربهنظر گرفته شد. سپس 

سازي فازي مبتنی بر شبیه 4ها توسط الگوریتم جستجوي ممنوعهبه شانس آن محدودشده
خود محصوالتی  مطالعۀ) در 1385طراحی و حل شده است. دانشور کاخکی و دیگران (

اند؛ که شوند را در مجاورت یکدیگر قرار دادهو به یک مقصد ارسال می زمانککه در ی
و دیگران  5ی شده است. گويموردبررس منجر به بهبود در مسافت طی شده در انبار

هاي هاي مدلمسائل عملیات انبارداري، با تأکید بر ویژگی نۀیشیپ) به بررسی 2007(
اند. در این پژوهش سه مورد از پرکاربردترین ، پرداختهشدهارائههاي مختلف و الگوریتم

کثر احتیاجات انبار سازي کاالها در انبار، سطح فعالیت محصول، حداعوامل مؤثر در ذخیره
طراحی  منظوربه) 2008و دیگران ( 6اند. اوناتبراي هر محصول و حجم محصول بیان شده

هاي حمل ساالنه حداقل گردد مدل هزینه کهينحوبهپیکربندي قفسه انبار چند سطحی 
سازي ازدحام ذرات حل ریاضی ارائه کردند و سپس مدل مذکور را توسط الگوریتم بهینه

و سیستماتیک هر  زمانهمبراي حل  تکرارشونده) یک روش ابتکاري 2009( 7کیم کردند.

1. Heragu 

2. YANG 
3. FENG 
4. Tabu search 

5. Gu 
6. Onut 
7. Kim 
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شامل: مسئله تخصیص گروه محصوالت به فضاي  NP-Hardگیري تصمیم مسئلهدو 
هاي انبارداري، ارائه کرده است. کاهش هزینه باهدفبندي کاالها، کارتن مسئلهانبارش و 

براي حل مسئله  COI 1سازي و شاخصهابتکاري شبی حلراهدر این تحقیق از یک 
براي تخصیص محصوالت به  2بنديبندي و تخصیص به فضاي انبارش و از مدل بستهگروه

) مسئله چیدمان انبار چند سطحی با 2009و الیی ( 3ژانگ است. شدهاستفادهها کارتن
ریزي کردن مسئله مدل برنامهفرموله منظوربههاي مجاورت را بررسی کردند، محدودیت

قرار داشت و براي حل از سه  NP-hardعدد صحیح استفاده شد که در دسته مسائل 
رویکرد الگوریتم جستجوي ممنوعه استفاده گردید، نتایج محاسباتی نشان داد که 

ی کاهش دهند. توجهقابل صورتبهتوانند هزینه جابجایی را می شدهارائهرویکردهاي 
تولید را  ۀیاولبندي شده مواد بندي اقالم انباري ناحیه) گروه2010( 5و ژنگ لی 4ائوژ

سازي یک سفارش، بررسی هاي مورد بازبینی براي آمادهحداقل کردن ناحیه باهدف
بندي اقالم عنوان معیار گروهاند. سطح تقاضاي مواد و سطح فعالیت محصول بهکرده

با  6لگوریتم ابتکاري و دو الگوریتم ژنتیک ترکیبیباشند. یک مدل ریاضی، دو امی
بندي و حل مسئله تحقیق ارائه شده است. نتایج براي گروه 7هاي متقاطع مختلفمکانیزم

و  8باشند. پاركمتقاطع، می نقطۀبا دو  شدهیطراحنشان از عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک 
هاي انبارش به مسئله تخصیص محل هاي ابتکاري در) به مقایسه الگوریتم2010جانیونگ (
پویا را با الگوریتم ژنتیک در  PSLAPی پرداختند. الگوریتم ابتکاري دوسطحاقالم انبار 

مقایسه نشان داد که الگوریتم  جینتا ی توسعه دادند.رخطیغریزي حل یک مسئله برنامه

1. Cube-per-order index 
2. Bin-Packing 
3. Zhang 
4. Xiao 

5. Zheng Li 

6. Hybrid genetic algorithms 
7. Different crossover mechanisms 
8. Park 
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 2سو کونتی 1هاي حل دیگر است. ریساگوتیسپویا بهتر از روش PSLAPابتکاري 
هاي حل مسئله چیدمان انبار پرداختند، هدف ) به بررسی انواع مسائل و الگوریتم2011(

و  3در مسئله مهمی همچون چیدمان انبار بود. بوتانی ترافتهیساختارها ارائه دیدگاهی آن
سازي تخصیص اقالم در ) به بررسی استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه2012دیگران (

نهایی کاهش زمان جابجایی (سفر) پرداختند. الگوریتم ژنتیک تخصیص آیتم  باهدفانبار 
 %20ی فاصله جابجایی (سفر) را حدود توجهقابل طوربهجدیدي را شناسایی کرد که 

کاهش داد و عالوه بر کاهش هزینه جابجایی، اجازه داد تا انبار به درخواست مشتریان 
بندي و خود، مدلی براي گروه مطالعۀ) در 2012و دیگران ( 4تر بدهد. چانگپاسخ سریع

 باهدفتخصیص اقالم با مقدار سفارش اندك و تعداد دفعات سفارش زیاد، به فضاي انبار، 
سازي ریاضی و در ها، ارائه نموده است. ابتدا از طریق مدلکاهش مسافت بازیابی سفارش

حل مسئله تخصیص  منظوربهسپس  دهشيبندگروهها، کاالها نظر گرفتن میزان سفارش
اند. با اجراي مدل هاي تخصیص آزمایش شدههاي انبارش، انواع روشاقالم به محل

درصدي در فواصل طی شده براي بازیابی و  45موردي، بهبود  مطالعۀدر یک  شدهارائه
 ها، مشاهده شده است.سازي سفارشآماده

اند که تنها ار یک شرکت تولیدي انجام دادهرا در انب يامطالعه )2015شارما و شاه (
در این مطالعه از  هاآن .کردیمحصول واحد با انواع معیارهاي مواد و کیفیت تولید م

از  ،انجام دادند انیمشتر انیبودن در م کینزد يبرا تیفیبر ک یمبتن ياخوشه لیوتحلهیتجز
 استیو س يبندمیتقس د،یجد يبندطرح یبا طراح تمیارائه الگور يبراي اخوشهتحلیل 

انبارها، زمان و  يسازنهیطراحی و به در این مطالعه براي ها. آنکردنداستفاده  يسازرهیذخ
ونقل و ، شامل تخصیص، نگهداري، جستجو، بازیابی، حمليآورفاصله کل جمع

فضاي  يسازنهیاهداف دیگر مانند بهدادند. قرار  یبارگیري را موردبررس يهاتیفعال

1. Vrysagotis 

2. Kontis 

3. Bottani 

4. Chuang 
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گرفتند. یانگ نیز در نظر  گرها، سطح پذیرش مشتري و منابع، اپراتورها و کاريسازرهیذخ
محدودشده با  يبندروش خوشه کیباهدف توسعه ي امطالعه )2016و نگوین (

اقالم  يبندخوشه ازیبه ن ییگوپاسخ يبرا) PCA( یاصل يهامؤلفه يسازکپارچهی
 شنهادشدهیروش پ ی انجام دادند.عمل يسازرهیذخ ياهتیبا توجه به محدود شدهرهیذخ

 نییتع يبرا یگروهریز يهایژگیعنوان وبه یجزء اصل ياز بارها ،يبندخوشه تیمحدود
 صیتخص يبرا يبندخوشه جی. سپس نتاکندیاستفاده م هارگروهیز COI عیتوز
 جهی. نتشودیاستفاده م COIبر اساس  ابتکاري صیبا استفاده از مدل تخص يسازرهیذخ
قادر به بهبود  شانيشنهادیتوسط روش پ دیجد تیموقع نییکه تع دهدینشان م يسازهیشب

فراابتکاري  يهاتمیاز الگور )2016است. کو و همکاران ( درصد بوده 33 تا یابیباز کارایی
اقالم در سیستم  صیتخص يبرا) GA( کیژنت تمیو الگور )PSO( ذرات يسازنهیبه

اند اصالح شده GAو  PSO یاصل يهاتمیالگور .استفاده کردند 1يامنطقههماهنگ 
ها با مجموعه دادهاز  ها. آنشدندمناسب  اقالم تخصیصحل مسئله  يبرا کهيطوربه

با  GAو  PSOحاصل از  جینتا .نمودندمختلف براي اعتبارسنجی روش استفاده  يهااندازه
 تمیبهتر از الگور GAو  PSOکردند و مشاهده نمودند که  سهیمقا موجود تمیالگور جهینت

 GAنسبت به ي عملکرد بهتر PSOکه  مشاهده نمودند نی. همچنکنندیمعمل موجود 
 .تر داردمشکالت بزرگ يبرا ژهیوبه

براي تعیین  يکاوالگوریتم مبتنی بر دادهخود  مطالعۀدر  )2017پانگ و چانگ ( 
استخراج و  لهیوسصورت تصادفی بهدر یک انبار به يااقالم تکه يسازرهیمحل ذخ

 .کنندیروابط ارتباط بین محصوالت مختلف در سفارش مشتري ارائه م لیوتحلهیتجز
 براي هر دو عملیات حرکاتها باهدف به حداقل رساندن کل فاصله آن لگوریتما

ها از که الگوریتم پیشنهادي آن دهدینتایج نشان م .است برداشت سفارش ي وآورجمع
کل  به حداقل رساندندر  تخصیص انبارش اختصاصیباز و سیستم  يهامکان نیترکینزد

 يسازنهیبه يبر رو خود مطالعه) در 2018یان و همکاران ( .کارآمدتر است حرکاتفاصله 

1. Synchronized Zoning System 
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 رهیذخانبار  کیدر  یکیکه محصوالت الکترون یمکان کاال در زمان صیو تخص يانباردار
محمولۀ  عیانبار و توز يموجود تیریمد نهیشیها بر اساس پآن. کنندی، تمرکز مشودیم

 صیتخص يمطالعه با استفاده از استراتژ نیادر ، Wمتعلق به شرکت  يانبار کاالها
 یمکان تیموقع صیمدل چند هدفه تخص ،یتصادف يموجود يایپوي هامحموله يهامکان

مدل چند هدفه  جادیا يبرا کیژنت تمیالگوراز  ها. آنکنندیم جادیانبار ا اجناس در
 .رسیدند همگرا نهیحل بهطور مؤثر به راهبه و کردندمکان کاال استفاده  صیتخص

تأکید بر اهمیت  باهدف) پژوهشی 2018( 2ردوسولجویک و 1اندلوکویک
وان فعالیت انبار عنسیستم مدیریت انبار براي بهبود فرآیند برداشت سفارشی، به يسازادهیپ

 يریگسفارش ندیاند که کدام بخش فراکرده لیوتحلهیمقاله تجز سندگانینو .انجام دادند
 ایآ ورا به دست آورد سیستم مدیریت انبار  ياستفاده از تکنولوژ يایحداکثر مزا تواندیم

 يمدل برا کی )2017شارما و همکاران ( وجود دارد. آن يمربوط به اجرا يهاتیمحدود
است  یبیترک کردیرو کیحل، راه تمیالگور ي. براکرد جادیامکانات را ا صیمشکل تخص

 لیوتحلهیتجز .پیشنهاد نمودند حیعدد صح یخط يزیرو برنامه يبندکه بر اساس خوشه
و  التیتسه نیفاصله متوسط ب ي،بندخوشهاستفاده از  لیکه به دل دادها نشان آنمطالعه 

 تمیالگور کی )2018دیسانتیس و همکاران ( .ابدییکاهش م یتوجهطور قابلبه يمشتر
ها در سفارشي آوربه حداقل رساندن فاصله جمع يرا برا متاهیورستی یابیریمس دیجد

انبار و  يهايبندبا توجه به طرحالگوریتم را  سهیمقا ها. آننمودند شنهادیپ یدست يانبارها
قادر  نشان داد که الگوریتم پیشنهادي هاآننتایج مطالعه . انجام دادندمختلف  يهایدگیچیپ

 کی افتنیاست و اغلب قادر به  یو فراشناخت یاکتشاف يهاتمیبهتر از الگور جیبه ارائه نتا
ي با استفاده از اانبار چندمرحله دمانیمسئله چ ) به2018آرنوات ( است. قیحل دقراه

ها و اقالم به سلول صیشامل تخص یموردبررس . مسئلهرداختپ 3ي کرمسازنهیبهالگوریتم 
 را با مورداستفادهعملکرد الگوریتم  .باشدیونقل محمل نهیسطوح باهدف کم کردن هز

1. Anđelković 

2. Radosavljević 

3. Worm Optimization Algorithm 
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مقایسه  کوچک مسائل يبرا قیحل دقمورچه و راه کلونی يسازنهیبه ،کیژنت تمیالگور
در مسائل کوچک و بزرگ بهتر  مورداستفادهنتایج مطالعه او نشان داد که الگوریتم  .نمود

 .کندیمعمل 
ي گروه گذاریجابندي اقالم و مسئله )، مسئله گروه1391پویا و کرمانشاهیان (

ی موردبررساستفاده مؤثرتر از فضاي انبار  باهدفهاي انبارش را محصوالت در محل
براي  میانگین-اتبی کامراي غیر سلسله، براي این منظور از تکنیک تحلیل خوشهقراردادند

هاي بندي و یک الگوریتم ابتکاري براي حل مسئله تخصیص به محلحل مسئله گروه
انبار  شدهاشغالي در مساحت درصد 30دهنده بهبود انبارش استفاده شده است. نتایج نشان

) در مقاله خود با عنوان یک مدل 1392باشد. احمدي و اکبري جوکار (ی میموردبررس
هاي نابرابر جهت براي مسائل چیدمان تسهیالت با مساحت افتهیبهبودی رخطیغریزي برنامه

ی که در آن رخطیغریزي تعیین چیدمان بلوکی تسهیالت ابتدا از یک مدل برنامه
ها به نسبت به یکدیگر شود و مکان نسبی آندایره تخمین زده می صورتبهها دپارتمان

ی دیگر و جواب رخطیغریزي کمک مدل برنامهگردد و در مرحله بعد به تعیین می
ها را تعیین نمودند. ها و همچنین ابعاد آناز مرحله قبل، مکان دقیق دپارتمان آمدهدستبه

ی عبداللهباشد. در تحقیق دیگري نتایج نشان از کاهش هزینه و افزایش کیفیت چیدمان می
بهترین چیدمان تسهیالت را  GRA ،NLP ) با استفاده از روش تلفیقی1392نسب (و حسینی

ی رخطیغریزي با استفاده از روش برنامه ALDEP افزارنرم دشدهیتولهاي چیدمان از طرح
ها در مدل خود معیارهاي با ضرایب خاکستري تعیین نمودند. آن شدهحیتصحابتکاري 

انجام دادند.  زمانهم طوربهسازي را سازي و کمینهکمی و کیفی را لحاظ نموده و بیشینه
هاي ساخت انبار به کمک ) ظرفیت بهینه انبار را با تحلیل هزینه1392خلیلی و لطفی (

ها پاسخ به این سؤال اساسی بود که اندازه بهینه هاي صف تعیین نمودند، هدف آنمدل
هاي مرتبط کمینه شود. نتایج نشان داد براي ساخت انبار خصوصی چقدر باشد تا کل هزینه

. در تحقیق دیگري کاظمی و استقابل توسعه  مختلفها براي شرایط شنهادي آنمدل پی
هاي نابرابر پرداختند که از ) به حل مسئله چیدمان تسهیالت با مساحت1392بذرافشان (



 1401 پاییز | 66شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 166

ها مسئله خود را توسط الگوریتم فراابتکاري مورچگان کرد، آنالگوي نواري پیروي می
ها بر روي مسائل نمونه، کارایی باالي الگوریتم یشنهادي آنتوسعه دادند و نتایج الگوریتم پ

 کارخانه در انبار محصول نهیبه مدل انبارش) 1390نماید. امانی و همکاران (را تضمین می
از مدل مقدار اقتصادي تولید استفاده نمودند.  هاآنرا تعیین کردند.  تخته خرده چوب اسالم

 باتوجهنمودند سپس  ینیبشیپ ساالنه انبارش شده ورق با استفاده از این مدل تعداد هاآن
 هئارا زیمحصول در انبار ن دمانیو حجم انبار موجود براي چ شدهینیبشیبه تعداد ورق پ

) روشی را براي چیدمان قطعات مستطیل شکل در فضاي 1387نمودند. اصغرپور و هاتفی (
تولید ستون است. در انتها روش  مبتنی بر رویکرد هاآنمستطیل شکل ارائه نمودند روش 

 ي ریاضی مقایسه نمودند.زیربرنامهي موجود با رویکرد هاروشفوق را با سایر 

 يبندجمع
)، 2005)، (گارفینکل و ماریس، 1393در این تحقیق مانند تحقیقات (پویا و کرمانشاهیان،

) و 2004)، (نایک، 2010)، (مانزینی و دیگران، 1999، لئو)، (2005(جین والي، 
هایی که در این شود و شاخصي استفاده میاخوشه) از تکنیک تحلیل 1994(روزنواین، 

آوري و متناسب با مسئله در نظر گرفته شده است. تفاوت ها اشاره شد، جمعتحقیقات به آن
بندي و کردن عوامل مؤثر در خوشه ، جامعیت آن در لحاظشدهاشارهاین پژوهش با موارد 

)، (الرسون و دیگران، 1993)، (صدیق، 1990. در تحقیقات (فرازل، استتخصیص کاالها 
) 1393) و (پویا و کرمانشاهیان، 2005)، (جین و الي، 1999، لئو)، (1998)، (شاه، 1997

ین کاالها و خانواده، تخصیص اهاي اقالم انبار یا کاالهاي همپس از مشخص ساختن دسته
اند. همچنین هاي انبارش بر اساس یک الگوریتم ابتکاري انجام دادهها را به محلدسته

)، کو و 2018و همکاران ( انی )،1996: (امیرحسینی و شارپ، ازجملهتحقیقات دیگر 
) براي تخصیص 2012)، (چانگ و دیگران، 2008)، (اونات و دیگران 2016همکاران (

هاي فراابتکاري همچون ژنتیک، مورچگان و ازدحام ذرات استفاده اقالم از الگوریتم
 یدابه پ در این زمینه هاپژوهش. اغلب این کندیمکردند که جواب نزدیک به بهینه ارائه 

تحقیق حاضر با  کهیدرحال. است یافتهکل محصوالت از ابتدا اختصاص یابیکردن و جا
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ریزي ها و با استفاده از مدل برنامهن آنو در نظر گرفت رگذاریتأثهاي شناسایی شاخص
بهینه  صورتبهیافته و فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن ریاضی تخصیص تعمیم

بندي و تخصیص اقالم ارائه دهد. همچنین با توانسته است رویکردي جامع را در خوشه
ي انبار خیلی االهاکبندي گفت که مسائل چیدمان و خوشه توانیمتوجه به بررسی پیشینه 

 طوربهکه باشند تا اینیابی محل انبار میو اکثر مقاالت پیرامون مکان شدهپرداختهکم 
 خاص به چیدمان اقالم در آن بپردازند.

 شدهانجاماي از تحقیقات خالصه .1جدول 

 سال ردیف
نام 

 نویسندگان
 عنوان

عوامل در نظر 
جهت  شدهگرفته
بندي کاال و خوشه

 تخصیص

تکنیک حل مسئله 
تخصیص اقالم به 

 انبار

 یانگ و فنگ 2006 1
مسئله چیدمان انبار چند 
سطحی فازي، یک مدل 

 و الگوریتم جدید

تقاضاي ماهانه، نوع کاال و 
 فاصله افقی فازي

مدل ریاضی و حل آن 
با الگوریتم جستجوي 

 ممنوعه

 گوي و دیگران 2007 2
مسائل  نۀیشیپبررسی 

 عملیات انبارداري

سه مورد از پرکاربردترین 
 اندعبارتسازي عوامل ذخیره

از: سطح فعالیت محصول، 
حداکثر احتیاجات انبار براي 
 هر محصول و حجم محصول

--- 

3 2008 
اونات و 
 دیگران

سازي الگوریتم بهینه
SWARM  ازدحام)

ذرات) براي مسئله 
طراحی چیدمان انبار چند 

 سطحی

--- 
سازي الگوریتم بهینه

 ازدحام ذرات

 کیم 2009 4

بندي و مسئله بسته
بندي پویا در کارتن

بر سیستم چینش کارتن 
 یک ناحیه اساس

سطح فعالیت محصول و 
 حجم کاال

الگوریتم ابتکاري و 
تکرارشونده براي حل 

 دو مسئله زمانهم

 ژانگ و الیی 2009 5
رویکردهاي جستجوي 

ممنوعه براي مسائل 
میزان جابجایی عمودي و 

 افقی کاال
ریزي عدد مدل برنامه

صحیح و ارائه سه 
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 سال ردیف
نام 

 نویسندگان
 عنوان

عوامل در نظر 
جهت  شدهگرفته
بندي کاال و خوشه

 تخصیص

تکنیک حل مسئله 
تخصیص اقالم به 

 انبار

چیدمان انبار چند سطحی 
هاي با محدودیت
 مجاورت

رویکرد از الگوریتم 
 جستجوي ممنوعه

 ژائو و ژنگ لی 2010 6

سازي تخصیص ذخیره
 حداقلوابسته جهت 

مراجعات براي چینش 
 )BOMصورت مواد (

 سطح تقاضا و سطح فعالیت

مدل ریاضی و 
سط تخصیص تو

الگوریتمی ابتکاري و 
الگوریتم ژنتیک براي 

 دو مسئله زمانهمحل 

7 2010 
پارك و 
 جانیونگ

هاي مقایسه الگوریتم
ابتکاري از مسئله 

هاي تخصیص محل
انبارش به اقالم انبار 

 دوسطحی

 

ریزي مدل برنامه
ریاضی و حل آن 

توسط دو الگوریتم 
ژنتیک و الگوریتم 

 PSLAPابتکاري 
 پویا

8 2012 
بوتانی و 
 دیگران

سازي تخصیص بهینه
انبارش در عملیات 

سازي سفارش از آماده
 طریق الگوریتم ژنتیک

 الگوریتم ژنتیک جابجایی و سفر

9 2012 
چانگ و 
 دیگران

ي اخوشهمدل تخصیص 
موردي جهت مسائل 

 تخصیص انبار

تعداد دفعات سفارش و مقدار 
 سفارش

مدل ریاضی و 
آزمایش چندین روش 

 تخصیص

10 
2012 

)1391( 
پویا و 

 کرمانشاهیان

انبارش و جانمایی اقالم 
انبار با استفاده از فناوري 

کارگیري گروهی و به
 الگوریتم ابتکاري

حجم کاال، نیاز به دسترسی 
سریع، سطح تقاضا، میانگین 
میزان مراجعه به کاال، تشابه 
در سفارش، زمان دریافت و 

سازي، زمان بازیابی و ذخیره
 ارسال و ...

ها بر تخصیص گروه
اساس الگوریتم 

 ابتکاري

استفاده از دو مدل  ---ریزي یک مدل برنامهاحمدي و  2014 11
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 سال ردیف
نام 

 نویسندگان
 عنوان

عوامل در نظر 
جهت  شدهگرفته
بندي کاال و خوشه

 تخصیص

تکنیک حل مسئله 
تخصیص اقالم به 

 انبار

براي  افتهیبهبودی رخطیغ اکبري جوکار )1392(
مسائل چیدمان تسهیالت 

 هاي نابرابربا مساحت

 یرخطیغریزي برنامه

12 
2014 

)1392( 
عبداللهی و 

 نسبحسینی

انتخاب بهترین چیدمان 
تسهیالت با استفاده از 

، GRAروش تلفیقی 
NLP 

--- 
توسعه و حل یک مدل 

 یرخطیغریزي برنامه

13 
2014 

)1392( 
 خلیلی و لطفی

تعیین ظرفیت بهینه انبار با 
هاي ساخت تحلیل هزینه

هاي انبار به کمک مدل
 صف

--- 
هاي استفاده از مدل

 صف

14 
2014 

)1392( 
کاظمی و 
 بذرافشان

حل مسئله چیدمان 
هاي تسهیالت با مساحت

نابرابر با استفاده از 
 الگوریتم مورچگان

--- 
توسعه الگوریتم 

 مورچگان

 روش تحقیق
بندي اقالم انبار جهـت مشـخص از روش تلفیق خوشه SLAPدر این تحقیق براي حل مسئله 

یافتـه جهـت ریزي ریاضی تخصیص تعمیمشدن خوشه کاالهاي قابل تخصیص و مدل برنامه
هاي قابل انبارش استفاده شده است. سپس با استفاده از مقایسه بـا ها به محلتخصیص خوشه

نشـان داده  1ه در شـکل شرایط واقعی، اعتبارسنجی گردید. مراحل اجرایی جهت حل مسئل
 شده است.
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 ي اجرایی تحقیقهاگام. 1شکل 

بندي اقالم انبار با استفاده از روش تحلیل محتوا است. تحلیل بر خوشه مؤثراستخراج عوامل 
ي است و براي گرفتن نتایج معتبر و قابل اسنادمحتوا روشی براي بررسی محتواي اطالعات 

 انیکرمانشاه. در پژوهش پویا و رودیمي استخراج شده از متن بکار هادادهتکرار از 
ي اگونهبهي از این روش استفاده شده است. بندخوشهي هاشاخص) براي احصاي 1391(

که بر مبناي فراوانی (تکرار) آن در متون مختلف  اندبوده هاشاخصدر متن همان  هاامیپکه 
. در تحقیق حاضر، در گام اندقرارگرفته وردمطالعهماحصا و مبناي تعدیل توسط متخصصان 

 شدهییشناسا 2بندي اقالم انبار مطابق جدول در خوشه رگذاریتأثهاي اول تمامی شاخص
 است.

 ).1391بر انبارش انبار (پویا و کرمانشاهیان، مؤثري هاشاخص. تحلیل محتواي 2جدول 

 منبع تعریف نام شاخص ردیف

1 
نیاز به دسترسی 

 سریع
کاالهاي اضطراري و سطح 

 دسترسی باال

نایبی و  )،1387آخوندي و همکاران (
و همکاران  جینشیانگ)، 1387همکاران (

)2007( 

2 
سرعت پاسخ 

 به تقاضا
زمان درخواست تا تحویل کاال به 

 کنندهدرخواست

و همکاران  مانزینی)، 1387نایبی و همکاران (
و ژائو  )،1998)، شاه (1993( قیصد)، 2010(

 )2010ژنگ لی (

3 
میانگین میزان 
 مراجعه به اقالم

میانگین درخواست کاال در یک 
 بازه زمانی مشخص

 گارفینکل)، 1387آخوندي و همکاران (
 )،1998)، شاه (1993( قیصد)، 2005(

4 
تشابه در 
 مصرف

 کاالهاي مشابه در هنگام درخواست
 نیوروزن )،2004)، نایک (1999لئو (

)1994( 
 گارفینکل )،1387نایبی و همکاران ( زمان بارگیري کاال در انبارزمان  5

اعتبار 
سنجی 

مدل

حل مدل با •
ف ابعاد مختل

حل مدل

نرم افزار •
گمز 

طراحی 
مدل 

تخصیص

برنامه ریزي•
باینري 

خوشه  
مبندي اقال

شه تحلیل خو•
-Kاي 

means

آماده 
سازي  
داده ها

ABCتحلیل •

ارزیابی 
شاخص ها

مصاحبه و •
پرسشنامه

استخراج 
عوامل از 

پیشینه 
تحقیق

توا تحلیل مح•
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 منبع تعریف نام شاخص ردیف

ي و سازرهیذخ
 دریافت

)، پسینجر 2004و همکاران ( هراگو)، 2005(
)1998( 

6 
زمان بازیابی و 

 ارسال
کاال پس از  وجوجستزمان 

 درخواست و ارسال آن

)، شهروز 1385دانشورکاخکی و همکاران (
و  هراگو)، 2005( گارفینکل )،1381(

 )1998)، پسینجر (2004همکاران (

 مشترك براي کاال کنندهحمل حامل مشترك 7
)، دانشورکاخکی و 1387نایبی و همکاران (

 ).1385همکاران (

8 
سطح فعالیت 

 محصول
 سطح نیاز کاالي نهایی

)، امیرحسینی و 1387آخوندي و همکاران (
و همکاران  جینشیانگ)، 1996شارپ (

)، کوکیدنیس و 2009)، کیم (2007(
)، لئو 1997)، لرسون (2012همکاران (

)، نایک 2010و همکاران ( مانزینی )،1999(
 ).2010)، ژائو و ژنگ لی (2004(

9 
حداکثر 

 احتیاجات انبار
 میزان ذخیره اطمینان کاال در انبار

و  جینشیانگ )،1387آخوندي و همکاران (
 ).1997)، لرسون (2007همکاران (

10 
تعداد دفعات 

 يسازرهیذخ
 تعداد دفعات بارگیري کاال

و همکاران  هراگو)، 2005( گارفینکل
)2004،( 

11 
تعداد دفعات 

 بازیابی
 تعداد دفعات تخلیه بار و تحویل

و همکاران  هراگو)، 2005( گارفینکل
 )2001)، هو (2004(

 کاال ازیموردنحداقل فضاي  حجم کاال 12

)، امیرحسینی و 1387آخوندي و همکاران (
)، 2004و همکاران ( هراگو)، 1996شارپ (

)، 2007و همکاران ( جینشیانگ )،2001هو (
 )2004)، نایک (2006و همکاران ( یتساجور

13 
میانگین مدت 
ذخیره براي 

 بازیابی

میانگین مدت بارگیري تا تخلیه 
 کاال

و  جینشیانگ)، 2004و همکاران ( هراگو
 )2007کاران (هم

14 
از  مؤثراستفاده 

 تجهیزات
استفاده بهینه کاال از تجهیزات 

 انبارداري
)، فراهانی و 1387نایبی و همکاران (

 )2010همکاران (

15 
احتمال اشتباه 
در عملیات 

نسبت تعداد اشتباه کاال در عملیات 
انبارداري به تعداد عملیات 

 )1387نایبی و همکاران (
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 منبع تعریف نام شاخص ردیف
نی انبارداري کاال در یک بازه زما انبارداري

 مشخص

16 
شرایط ایمنی 

 کارکنان
ایمنی کارکنان در ارتباط با عملیات 

 انبارداري کاال

)، نایبی و 1387آخوندي و همکاران (
)، فراهانی و همکاران 1387همکاران (

)2010( 

 موردمطالعه

ي است و براي اعتبارسنجی مدل از کارخانه سازخانهتحقیق حاضر کارخانه  موردمطالعه
سازي از محصوالت کارخانه خانه پایلوت تست مدل استفاده شد. عنوانبهسازي مشهد خانه

هاي بتنی را هاي بتنی، دیوارهاي نیوجرسی و سقفتوان دیوارهاي حصار، بلوكمشهد می
نوع محصول تولیدي  400ی، محل نگهداري بیش از موردبررسهاي نام برد. انبار فراورده

باشد خط می 5بتنی به مقدار بیش از ده هزار عدد است. این انبار داراي  ساختهشیپقطعات 
است. هر خط انبار مجهز به یک جرثقیل سقفی که کل  شدهمیتقسالین  5که هر خط به 

دهد و تجهیزات دیگر جهت خط را براي بارگیري و حمل محصوالت پوشش می
باشند. طول انبار می موردنظري و حمل قطعات جهت ارسال به نقاط دپوکردن، بارگیر

محل  4. همچنین انبار داراي استمتر  7,4متر و ارتفاع آن  89,66متر، عرض آن  256,51
که از داخل خط تولید کارخانه در عرض انبار قرار دارند.  ورودي/خروجی دوطرفه است

بندي هیراگو و دیگران دهد. مطابق تقسیمیرا نشان م موردمطالعهیی از انبار شما 2شکل 
محل بارگیري براي « عنوانبه)، فواصل میان ابتدا و انتهاي ورودي و خروجی انبار، 2004(

باشند. پس از محصوالت می» محل انبارش«هاي انبار، شوند و فضاي الینتعیین می» ارسال
خواهد بود. این  رمربعمت 18،531هاي بارگیري، مساحت مفید انبار حذف مساحت محل

هاي خانه با مساحت 90هاي انبار شامل ها و ستونفضا با توجه به محل قرارگیري سازه
 یکسان خواهد بود.
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 سازي مشهدنماي تشریح شده انبار کارخانه خانه .1شکل 

 هادادهي آورجمعروش 

. براي دستیابی به است گرفتهآوري اطالعات در چند مرحله صورت در این تحقیق، جمع
 درواقعاستفاده شد.  موردبحث نۀیدرزمبرخی اطالعات از مصاحبه با خبرگان و افراد مطلع 

بندي با استفاده از مصاحبه خبرگان تعدیل و معیارهاي تأثیرگذار در تخصیص و خوشه
، تیم استسازي مشهد ن پژوهش به بخش انبار کارخانه خانهسازي شد. تمرکز ایبومی

هاي نفر از مسئول 2تصمیم شامل دو خبره دانشگاهی، مدیر، سرپرست و انباردار که این 
تئوري و تجربی اشراف  صورتبهسال هستند و  10ي بیش از اباسابقهانبار این کارخانه 

و میزان تأثیر هر پارامتر  پارامترهاشود. این تیم اهمیت بیشتري بر موضوع تحقیق دارند، می
و تابع هدف مدل تخصیص نیز ابتدا به  هاتیمحدوداند. بندي مشخص کردهرا در خوشه

ه تیم خبره شرکت رساند دییتأي مشترك به اجلسهخبرگان دانشگاهی و سپس در  دییتأ
 شد.

 ABCي بندطبقه، با انبارشدهبا توجه به حجم بزرگ انبار و تنوع زیاد محصوالت 
. موجودي اقالم انبار و میزان گرددیمي بندخوشه A کاالها را تفکیک کرده و فقط طبقه َ

در  شدهاستفادههاي داده بر اساسبندي اهمیت هر قلم کاال در معیارهاي تخصیص و خوشه
آوردن مساحت  به دست. براي آمده استدستبه)، 1391مانشاهیان (تحقیق پویا و کر

ي انبار استفاده شده است، مساحت و ابعاد کاالها بر اساس دوبعدهاي انبارش، از نقشه محل
 .آمده استدستبههاي محصول مراجعه به اسناد کارخانه و نقشه



 1401 پاییز | 66شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 174

انبار، برگرفته از  بندي اقالمهاي تأثیرگذار در خوشهدر این تحقیق ابتدا شاخص
هاي تأثیرگذار ها شاخصی قرار گرفت، آنموردبررس) 1391( انیکرمانشاهتحقیق پویا و 

ها را در نظر را پس از بررسی ادبیات و پیشینه داخلی و خارجی مشخص و همه شاخص
به  SLAPها با توجه به این موضوع که براي حل مسئله گرفتند. این تحقیق در ادامه کار آن

ی نیاز است که اضیرریزي بندي و تخصیص از طریق برنامهش تلفیقی خوشهرو
ریزي ریاضی اهمیت داشته باشند لذا بندي و برنامهبر خوشه موردنظرهاي شاخص
ها با مدل هاي مشترك، ارتباط شاخصاي تهیه شد که از طریق آن بتوان شاخصنامهپرسش

، در اختیار تیم شدهیطراحنامه نمود. پرسش ها را شناساییمسئله و اهمیت هرکدام از آن
 آمد. به دست موردنظرتصمیم که شامل مدیر و مسئول انبار بود قرار گرفت و نتایج 

؛ و رابطه آن مستقیم است 9مثال: معیار نیاز به دسترسی سریع: داراي اهمیت  طوربه
یی دارند در مکان یعنی در هنگام چیدمان اقالم انبار، اقالمی که نیاز به دسترسی باال

(تأثیر زیاد)  9تري قرار گیرند و اهمیت این معیار در مقایسه با معیارهاي دیگر عدد مناسب
معیار تأثیرگذار،  16که از  نامه حاکی از آن استاز تحلیل پرسش آمدهدستبه. نتایج است

ها به شرح بندي و تخصیص اهمیت داشته و میزان اهمیت و ارتباط آنمعیار بر خوشه 15
 است. جدول 

 بندي و چیدمانهاي تأثیرگذار بر خوشهمه ارزیابی شاخصنااز پرسش آمدهدستبهنتایج  .3جدول 

 ارتباط شاخص ردیف
میانگین 
 نظرات

میزان اهمیت نرماالیز 
 شده

 1 9 مستقیم نیاز به دسترسی سریع 1
 0/89 8 مستقیم سرعت پاسخ به تقاضا 2
 83/0 5/7 مستقیم میانگین میزان مراجعه به اقالم 3
 72/0 5/6 مستقیم تشابه در مصرف 4
 78/0 7 مستقیم ي و دریافتسازرهیذخزمان  5
 78/0 7 مستقیم زمان بازیابی و ارسال 6
 - - ندارد حامل مشترك 7
 78/0 7 مستقیم سطح فعالیت محصول 8
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 ارتباط شاخص ردیف
میانگین 
 نظرات

میزان اهمیت نرماالیز 
 شده

 72/0 5/6 مستقیم حداکثر احتیاجات انبار 9
 5/0 5/4 مستقیم يسازرهیذختعداد دفعات  10
 94/0 5/8 مستقیم تعداد دفعات بازیابی 11
 1 9 مستقیم حجم کاال 12
 83/0 5/7 مستقیم میانگین مدت ذخیره براي بازیابی 13
 83/0 5/7 مستقیم از تجهیزات مؤثراستفاده  14
 94/0 5/8 مستقیم احتمال اشتباه در عملیات انبارداري 15
 1 9 مستقیم شرایط ایمنی کارکنان 16

 K-meansاي تحلیل خوشه
و پیداکردن  هادادهي آماري است که در زمینه کاهش هاروشي از اخوشهتحلیل 

 يبندخوشه يهاروش). 1389کالنتري،( ردیگیمقرار  مورداستفادهي واقعی هاخوشه
غیر سلسله  يبندمراتبی و تحلیل خوشه به دو دسته تحلیل خوشه سلسله توانیها را مداده

با افراز  يبندخوشه ی،مراتبغیر سلسله يدبنخوشه يهادر روش کرد. يبندمیمراتبی تقس
و  پوربیحب( شودی، شروع مسازندیها را مها که اساس خوشهاولیه اقالم به دسته

مراتبی، روش کامینز و متغیرهاي  سلسله ریغبندي هاي خوشه). در میان شیوه1390صفري،
مانند در این تحقیق به ).2004آن بیشترین کاربرد را در تحقیقات انبارداري دارد (نایک، 

کامینز . دیاستفاده گرد نزیمراتب کاماي غیر سلسله)، از روش تحلیل خوشه2004( کینا
 مراکز اولیه عنوانبه اشیاء از مقدار k ابتدا تمیالگور نیاست. در ا گاهیگرانبر  مبتنی روشی

 با آن فاصله که ابدییم ي اختصاصاخوشه به شیء هر سپس و شودیم انتخاب هاخوشه

مراحل الگوریتم کامینز به شرح ذیل است (آذر و خدیور؛ باشد.  کمترین خوشه مرکز
1393.( 

 را محاسبه کنید. هاآنخوشه اولیه افراز کنید و میانگین  kاشیاء را به  -1
آورید و یک شیء را که  به دستي اولیه هاخوشهفاصله اشیاء را از میانگین  -2

داراي کمترین فاصله از میانگین مرکز خوشه است به آن خوشه نسبت دهید. میانگین مرکز 
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ي که شیء را از دست داده اخوشهي که یک شیء جدید دریافت کرده و اخوشهرا براي 
 محاسبه کنید. مجدداً
 گیرد.ي صورت نادوبارهمرحله دوم را تکرار کنید تا جایی که تخصیص  -3
هاي کاال، تحقیقات گذشته مطلبی ارائه ترین تعداد خوشهمنظور تعیین مناسببه
ی موردبررسهاي مختلف ) نتایج تحقیق خود را براي تعداد گروه1999( لئواند، ننموده

بندي محل انبارش و نظر ها را با توجه به تقسیم) تعداد گروه2005قرارداده است. نایک (
ها با در داند. در این تحقیق تعداد مناسب خوشهداد کل کاالها، متغیر میمحقق، از دو تا تع

براي مشخص ساختن  گریدیعبارتبهاست.  آمدهدستبهنظر گرفتن چندین حالت مختلف 
پس  تیدرنهابندي شدند و دسته، خوشه 30و  10،15،20قلم کاال در  154ها، تعداد خوشه

هاي مسئله وجه به نظرات تیم تصمیم و محدودیتخوشه با ت 20از بررسی نتایج تعداد 
 تر بود.انتخاب شد که به واقعیت بسیار نزدیک

 

 ي تحقیقهاافتهی 
با استفاده از دو  SLAPکه در روش تحقیق اشاره شد، در این تحقیق مدل مسئله  طورهمان

 صورتهبها نیز ریزي ریاضی حل شده است. لذا بخش یافتهاي و برنامهروش تحلیل خوشه
 شود.ریزي ریاضی ارائه میاي و مدل برنامهدر دو بخش تحلیل خوشه گامبهگام

 اي کامینزنتایج حاصل از تحلیل خوشه
ها هاي انبار، نوع اقالم و نظر خبرگان، تعداد خوشهدر این پژوهش با توجه به محدودیت

با  تیدرنهااي صورت گرفت و خوشه در نظر گرفته شد و تحلیل خوشه 30و  20، 15، 10
تیم تصمیم و محقق قرار گرفت  رشیموردپذخوشه  20ها، تعداد توجه به نتایج این تحلیل

 کاالهابندي هاي مسئله داشت. خروجی گروهبا پارامترها و محدودیتکه بیشترین قرابت را 
باشند. می جدول قلم کاال، به شرح  154، براي شدهیمعرفعامل  15هاي با توجه به داده

اند، بیانگر مرکز بندي قرار گرفتهمقابل هر خوشه و معیار خوشه 4که در جدول اعدادي 
مربوط به معیار تشابه  17/2مثال عدد  طوربهباشند. می موردنظرثقل آن معیار در خوشه 
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باشد و به آن معناست که میانگین وزن اقالم خوشه یک در معیار مصرف در خوشه یک می
 باشد.می 17/2ز ثقل در آن معیار برابر عدد تشابه در مصرف یا همان مرک

ي، در بین اخوشهبا توجه به نتایج تحلیل  شودیمرا شامل  هانگیفوتخوشه اول انواع 
این  ازنظرعوامل، عامل سطح فعالیت نسبت به دیگر عامل بیشتر است همچنین این خوشه 

. شودیمسقف را شامل  قرار دارد. خوشه دوم محصول هاخوشهعامل در مرتبه دوم در بین 
تمامی  نیدر بدارد. همچنین  هاعاملعامل نیاز به دسترسی سریع نمره باالتري در بین  ازنظر

ي نیاز به دسترسی سریع، سطح تقاضا، هاعامل، خوشه دوم داراي باالترین نمره در هاخوشه
تشابه در مصرف، سطح فعالیت محصول و میانگین میزان مراجعه به اقالم است. در بین 

ي سازرهیذخي خوشه سوم، حجم کاال باالترین نمره را کسب کرده، همچنین زمان هاعامل
دیوار، سقف و دریافت در بین کلیه خوشه داراي باالترین نمره است. محصوالت این گروه 

و ستون و شناژ است. در خوشه چهارم عامل تعداد دفعات بازیابی داراي باالترین نمره و 
است. خوشه پنجم با محصوالت لوله فکی  هاخوشهاین عامل در رتبه دوم در بین  ازنظر

است. گروه ششم با  هاخوشهداراي باالترین نمره در شرایط ایمنی کارکنان در کلیه 
میراث، تیرحمال هوانیرو داراي باالترین نمره تشابه در مصرف  فونداسیون محصوالت نما،

داراي باالترین نمره در بین  حداکثر احتیاجات انباراست. در گروه هفتم  هاخوشهدر کلیه 
نمره باال را کسب  میانگین مدت ذخیره براي بازیابی عامل هاخوشهاست و در بین  هاعامل

ي تعداد هاعاملگروه شامل انواع دیوار است. گروه هشتم در . محصوالت این نموده است
داراي رتبه اول و دوم  هاخوشهي به ترتیب در بین سازرهیذخدفعات بازیابی و تعداد دفعات 

احتمال اشتباه در . گروه نهم با انواع محصوالت جدول، داراي باالترین اندنمودهکسب 
. اندکردهبازیابی و ارسال باالترین نمره کسب  دهم در زمان گروه است. عملیات انبارداري

باالترین  شرایط ایمنی کارکنانگروه یازدهم با محصوالت تیر برق و انواع دال در عامل 
 نمره را دارند. گروه دوازدهم با محصوالت پاگرد و پله و دال ترافیکی و نیوجرسی

فعالیت در رتبه دوم در کلیه و سطح  میانگین میزان مراجعه به اقالمي هاعاملشهرداري در 
 و دریافت يسازرهیزمان ذخو  زمان بازیابی و ارسال قرار دارد. گروه سیزدهم در هاخوشه
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ی عرض ریتتیر حمال و  انواع. گروه چهاردهم با اندقرارگرفتهدر رتبه دوم  هاخوشهدر بین 
 در پناهجانباالترین نمره را دارند. گروه پانزدهم با محصول  استفاده مؤثر از تجهیزاتدر 

کمترین نمره را  هاگروهي در بین کلیه سازرهیتعداد دفعات ذخو  سطح فعالیت محصول
تعداد عامل  ازنظردر رتبه سوم و  حداکثر احتیاجات انبار. گروه شانزدهم در اندکردهکسب 

دارند یعنی در رتبه آخر بیستم قرار  هاخوشهلیه کمترین نمره را در بین ک دفعات بازیابی
قرار دارند. گروه هجدهم  19در رتبه  استفاده مؤثر از تجهیزات. گروه هفدهم در اندگرفته

میانگین  ازنظرداراي باالترین نمره و  شرایط ایمنی کارکنانو  حداکثر احتیاجات انباردر 
گروه  محصوالت است. هاخوشهین کلیه داري کمترین نمره در ب مدت ذخیره براي بازیابی

سطح فعالیت  ازنظر. گروه بیستم نیز قرار دارنددر رتبه سوم  حجم کاال ازنظرنوزدهم 
 اند.و سطح تقاضا در رتبه دوم قرارگرفته محصول

 ي نهایی، مقادیر هر گروه و تحلیل واریانسهاگروهمراکز . 4جدول 
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1 2 2/8 2/67 2 2/17 1/56 1/87 3/11 1/73 1 1/89 2/67 0/83 1/7 3 2/07 
2 3 4/8 4/44 3/5 2/89 2/33 1/56 3/27 2/75 1/3 3/21 2 2/5 1/7 3 2/82 
3 4/7 1/2 1/96 2/17 2/67 3/58 3/03 1/4 3/39 2/2 3/3 2/67 1/67 1/7 3 2/58 
4 2 2 1/78 0/83 2/89 2/33 1/17 1/56 2/89 2 4/25 3/33 2/5 0/94 3 2/23 
5 1 1 0/89 0/83 0/72 3/11 3/11 2/33 2/17 1/5 3/78 3/33 1/67 0/94 4 2/03 
6 1/67 1/17 1/93 0/83 2/89 1/3 2/46 1/43 3/25 1/17 2/36 2/5 2/64 1/57 3/83 2/07 
7 1/3 1/3 2/05 2/25 2/6 2/64 2/56 1/79 3/39 1/6 2/55 3/33 1/67 1/22 3 2/22 
8 3/67 2/67 2/67 2/22 1/44 3/11 2/85 2/59 2/41 2/17 4/41 2/22 2/78 1/57 3 2/65 
9 1 3 1/78 2/05 1/44 0/78 0/78 2/51 1/33 1/19 1/89 1/93 3/27 2/83 3 1/92 
10 3/27 2 2/67 1/36 2/56 3/11 3/46 0/99 3/35 1/59 3/78 2/42 2/58 1/54 3 2/51 
11 1/28 2 1/78 2/5 1/16 1/04 0/78 2/42 2/57 1/39 2/46 2/82 2/78 1/68 4 2/04 
12 2/4 2/8 2/67 3 2/31 2/02 1/71 3/11 2/46 1/4 3/4 1/84 2/67 0/94 3/8 2/44 
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13 2/5 1/67 2/15 2/02 2/23 3/24 3/24 1/62 3/01 1/75 2/83 3/13 1/74 1/57 3 2/38 
14 1/31 2/25 2 1/72 2/8 1/66 3/06 2/14 2/35 1/47 2/65 2/03 3/33 1/77 3 2/24 
15 3 2 2/67 2/5 2/89 1/56 2/33 0/78 3/61 0/5 1/89 2/5 1/67 0/94 4 2/19 
16 1 1/5 1/34 1/04 0/9 0/98 0/98 1/17 3/43 0/75 1/42 2/71 2/71 0/94 3/75 1/64 
17 4/4 3 2/67 2/17 2/17 1/56 1/71 3/11 2/02 1/4 1/89 2/5 0/83 1/51 3 2/26 
18 4 2/33 2/67 1/95 0/72 2/33 2/07 1/82 3/61 2 2/83 1/67 2/78 0/94 4 2/38 
19 4/25 2 1/78 1/46 1/08 1/75 1/56 1/37 2/71 1/38 1/65 2/5 2/5 1/18 3/75 2/06 
20 1/11 2/94 2/87 1/95 2/81 2/2 2/12 3/11 2/97 1/25 2/26 2/22 2/64 1/26 3/56 2/35 

س
یان

وار
ل 

حلی
 ت

F 44/6 36/9 26/4 6/85 33/7 47/1 54/5 17/0 14/6 8/57 14/9 6/75 22/3 10/9 24/37 --- 

Sig /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 /000 --- 

 
ها انجام شد که جهت بررسی تأثیر هر عامل مؤثر در انبارش در گروه ANOVAتحلیل 

ها میان دار در تمامی گروهدهنده وجود اختالف معنیبراي آزمون نشان Fمقدار آماره 
 باشد.تمامی عوامل می

 اقالم انبار به محل انبارشي هاخوشهتخصیص  مدل یطراح
هاي انبار به بهترین جاي خود شود که بر اساس آن خوشهدر این بخش مدلی ارائه داده می

ها کاهش یابد. پس از بررسی پیشینه تحقیقات ي که هزینهاگونهبهدر انبار تخصیص یابند 
ارائه شده است و همچنین مصاحبه با خبرگان  1ي آن در جداول بندجمعگرفته که انجام

مدل  هاآني نظرات بندجمعسازي مشهد و دانشگاهی و سرپرست و انباردار کارخانه خانه
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بُعدِ خوشه اقالم و محل  2داراي  تخصیص طراحی گردید. مسئله تخصیص در این تحقیق
خوشه  20و  پرمصرفم (شامل پنج خوشه اقال Aکه بعد اول، کلیه اقالم گروه است انبارش 

اقالم انبار (شامل یک خوشه برگرفته از  Cو  Bبندي) و گروه از خوشه آمدهدستبهاقالم 
باشد هاي انبارش میو اقالم مجازي) بوده و بعد دوم، شامل محل Cو  Bکلیه اقالم گروه 

 محل انبارش با 360بندي شده و شامل هاي واحد تقسیمکه کل فضاي انبار به مساحت
 که در مدل در نظر گرفته شده است. هاي برابر استمساحت

 گامبهگام صورتبهیافته از مدل تخصیص خواهد بود که مدل مسئله، مدلی تعمیم
 هاي آن تشریح خواهد شد.، تابع هدف، متغیرهاي مدل و محدودیتپارامترها

 مفروضات مسئله
 باشد.مسطح و فاقد طبقات می صورتبهفضاي انبار  - 1

شود که هر جرثقیل، اقالم یک جابجایی اقالم از جرثقیل ریلی استفاده می جهت - 2
 دهد.الین از انبار را پوشش می

 حاصل از حل مسئله وجود دارد. افتهیبهبودامکان تغییر چیدمان بر اساس چیدمان  - 3

هاي داراي مساحت یکسان با توجه به سلول برحسبتوان مساحت انبارش را می - 4
 هاي اقالم محاسبه و بیان کرد.مساحت خوشه

ها باید فضایی براي اقالم پرمصرف در از جرثقیل هرکدامبا توجه به احتمال خرابی  - 5
 هر الین منظور گردد.

 هاسیاند

 ي مدل پیشنهاديهاسیاندتعریف  .5جدول 
 اندیس تعریف

,𝐻𝐻ℎ1 هاي اقالمخوشه مجموعه ℎ2, ℎ3, … , ℎ26 
𝐻𝐻و شامل خوشههاي پرمصرف اي از مجموعهزیرمجوعه  𝐻𝐻′:𝐻𝐻′ ⊂  𝐻𝐻       

:𝑠𝑠 𝑅𝑅 و𝑟𝑟 نمیتوانند در کنار هم باشند {(𝑟𝑟, 𝑠𝑠)|𝑟𝑟, 𝑠𝑠 ∈ 𝐻𝐻, } 
:𝐼𝐼 دهدکه هر دو ستون تشکیل یک الین را میموردمطالعه هاي انبار ستون مجموعه {𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2}     
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 اندیس تعریف

:𝐽𝐽 موردمطالعههاي انبار ردیف مجموعه {𝑗𝑗1, 𝑗𝑗2, 𝑗𝑗3, … , , 𝑗𝑗36}     
:𝐾𝐾 اندکه در هر الین انبار قرار گرفته موردمطالعههاي انبار مجموعه جرثقیل {𝑘𝑘1, 𝑘𝑘2, 𝑘𝑘3,𝑘𝑘4, 𝑘𝑘5}   

′ℎقابل اختصاص به خوشه لیجرثقعضوي) شامل مجموعه (تک ∈ 𝐻𝐻′ 𝐾𝐾𝐻𝐻′: {𝑘𝑘1, 𝑘𝑘2, 𝑘𝑘3, 𝑘𝑘4, 𝑘𝑘5} 

 پارامترهاي مدل

 پارامترهاي مدل پیشنهادي. 6جدول 
 پارامتر تعریف

ijk هاي همسایه سلولسلول مجموعه   𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖          
h خوشه ازیموردنهاي دهنده تعداد سلولنشان   hA 

 نیترکینزدتا  kردیف با جرثقیل  عنوانبه jستون و اندیس  عنوانبه iفاصله بین مربع با اندیس 
 dijk خروجی انبار

𝑘𝑘 و مکان ذخیره بین جرثقیل   ℎمتوسط مسافت طی شده خوشه �
1
𝐴𝐴ℎ𝑖𝑖∈𝐽𝐽

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 𝑊𝑊ℎ متوسط تعداد تردد خوشه ℎدر یک دوره زمانی مشخص با توجه به نتایج حاصل از خوشهبندي 

 𝐶𝐶 هزینه جابجایی جرثقیل به ازاي واحد (ریال/متر)

ايحاصل از تحلیل خوشه ℎوزن بهدستآمده خوشه 𝐹𝐹ℎ 

 متغیرهاي تصمیم

𝑋𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
اگر خوشهℎبه مربع 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 تخصیص یابد 1

اگر خوشه ℎبه مربع 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 تخصیص نیابد    0
 

 فرموله کردن مدل ریاضی
 

)1( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑍𝑍 = �
𝐹𝐹ℎ × 𝑊𝑊ℎ

𝐴𝐴ℎℎ

����𝐶𝐶𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� 

 

���𝑋𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

=  𝐴𝐴ℎ;∀ℎ ∈ 𝐻𝐻 )2( 
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�𝑋𝑋ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
ℎ

= 1; ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼,∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽,∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾 )3( 

��𝑋𝑋ℎ′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

=
𝑖𝑖

𝐴𝐴ℎ; ∀ℎ′ ∈ 𝐻𝐻′,∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾ℎ′  )4( 

𝑋𝑋𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑖𝑖′𝑖𝑖′𝑖𝑖′ ≤ 1,      ∀(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) ∈ 𝑅𝑅,∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼,∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽,∀𝑘𝑘
∈ 𝐾𝐾,∀𝑖𝑖′, 𝑗𝑗′,𝑘𝑘′ ∈ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

)5( 

 و تابع هدف مدل هاتیمحدودشرح 
طی شده  ونقلمسافت حملمینیمم کردن  باهدف): مدل مسئله تخصیص است که 1معادله (

ها مسئله آوري سفارشجمعدر  سفارش و کاهش زمان جستجو دربرداشتنتوسط جرثقیل 
 کند.را حل می

هاي که تمام خوشه دهدیمنشان  ها است و): محدودیت تخصیص همه خوشه2معادله (
 .ابندییمتخصیص  ازیموردنهاي هاي انبارش به تعداد سلولاقالم انبار به محل

 .ابدییمقیقاً به یک خوشه تخصیص که هر سلول انبارش د کندیم): تضمین 3معادله (
دقیقاً به یک الین  است که پرمصرف): بیانگر محدودیت مربوط به خوشه اقالم 4معادله (

 انبار بایستی تخصیص یابد.
 rهاي مربوط به محدودیت قرار نگرفتن دو خوشه خاص محدودیت دهندهنشان): 5معادله (

ها و کاهش اشتباه یکی اقالم موجود در خوشه. با توجه به شکل فیزباشدیمدر کنار هم  sو 
 انباردار به هنگام تحویل کاال، نباید دو خوشه خاص در کنار یکدیگر قرار گیرند.

 گمز افزارنرمنتایج حاصل از اجراي مدل تخصیص در 
، مدل تخصیص پیشنهادي به کمک مسئلهدر این بخش، با احتساب تمام پارامترهاي 

کد ) WIN 17710.17719 VS8 x86/MS Windows 23,4,3گمز، نسخه ( افزارنرم
 CPLEXکننده ی، توسط حلسیکد نوی گردید و پس از برطرف کردن خطاهاي سینو

گمز بر روي یک کامپیوتر با  افزارنرممسئله حل شد مدل تخصیص کد نویسی شده در 
و دو گیگابایت رم  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300@ 2.66GHzپردازشگر 

 به دست 334/1288افزار به جواب بهینه رسید که مقدار تابع هدف مسئله اجرا نموده و نرم
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 ثانیه بوده است. 047/0حل مسئله حدود  زمانمدتآمد. روي کامپیوتر با این مشخصات، 
مقادیر متغیرهاي تصمیم صفر یا یک خواهد بود، اگر این مقدار برابر یک باشد به این 

است. به همین منظور، نتایج این  افتهیصیتخص موردنظره به سلول معنی است که آن خوش
ارائه  7جدول هاي انبارش در هاي انبار در سلولافزار در قالب چیدمان خوشهقسمت نرم

 شود.می
سازي مشهدهاي اقالم در انبار کارخانه خانهجانمایی بهینه خوشه .7جدول   

5 4 3 2 1 k 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 i 
j 

17 14 2 10 15 1 10 12 4 8 1 
17 14 2 7 15 1 1 12 18 9 2 
17 14 2 7 1 6 8 12 18 18 3 
17 14 10 7 15 10 4 12 18 8 4 

 راهرو خروجی
13 20 19 14 2 15 6 6 10 4 5 
13 13 20 17 16 2 7 15 6 12 6 
3 13 13 20 19 16 2 7 15 1 7 
5 3 3 13 20 20 17 2 2 10 8 

11 5 3 3 13 13 20 17 14 2 9 
11 11 3 3 3 13 20 19 17 2 10 
11 11 5 3 3 13 20 19 16 2 11 
11 5 3 3 3 13 20 19 17 2 12 
11 5 3 3 3 13 20 20 17 2 13 
11 5 3 3 3 13 20 19 17 2 14 

 خروجی /راهرو ورودي
25 11 11 5 3 3 13 13 20 14 15 
25 25 11 11 11 5 3 3 13 13 16 
25 25 24 11 11 5 3 3 13 13 17 
25 25 24 11 11 5 3 3 13 13 18 

 خروجی /راهرو ورودي
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5 4 3 2 1 k 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 i 
j 

25 25 24 24 11 11 11 5 3 3 19 
25 25 24 24 23 23 11 11 11 5 20 
25 25 24 24 23 23 11 11 11 11 21 
26 25 24 24 23 23 22 22 11 11 22 
26 26 24 24 23 23 22 22 21 11 23 
26 26 24 24 23 23 22 22 21 21 24 
26 26 26 26 26 23 26 22 21 21 25 
26 26 26 26 26 23 26 22 21 21 26 
26 26 26 26 26 26 26 22 21 21 27 
26 26 26 26 26 26 26 22 21 21 28 
26 26 26 26 26 26 26 22 26 21 29 
26 26 26 26 26 26 26 22 26 21 30 
26 26 26 26 26 23 26 22 26 21 31 
26 26 26 26 26 23 26 22 26 21 32 

 راهرو خروجی
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 33 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 35 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 36 

 اعتبارسنجی مدل
ها در واقعیت هاي تحقیق در عملیات بهترین راه تست عملکرد آنجهت اعتبارسنجی مدل

سازي حالت واقعی بسیار مشکل بوده و محقق مجبور به است، اما اکثر مواقع شبیه
سازي مدل خود را به واقعیت شود که شبیههایی میها و فرضکردن محدودیتاضافه

اند؛ به همین سازي نشدهکه اقالم انبار کارخانه خانهنزدیک کند. با توجه به این موضوع 
از سرپرست انبار  ازآنپستر حل شد و منظور جهت تست مدل، مسئله در ابعاد کوچک

دستی در همین ابعاد چیدمان نماید،  صورتبههاي اقالم را (خبره) خواسته شد تا خوشه
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در ادامه نتایج حل مسئله با  آمد. به دستسپس مقدار تابع هدف مسئله در این حالت نیز 
 .آورده شده استابعاد کوچک 

تر هاي مسئله اصلی دو مسئله کوچکابتدا با توجه به پارامترهاي واقعی و محدودیت 
یکی در ابعاد متوسط و دیگري در ابعاد کوچک طراحی گردید. سپس در دو حالت 

که مسئله  دستی بود صورتبهصورت گرفت. حالت اول چیدمان  اقالمچیدمان 
سازي قرار در ابعاد کوچک و متوسط در اختیار سرپرست انبار کارخانه خانه شدهیطراح

هاي این مسئله چیدمان را انجام دهد. گرفت و سپس از ایشان خواسته شد تا با توجه به داده
افزار و با قراردادن مقدار یک براي بعد از چیدمان دستی، کارایی این حالت در نرم

ها اختصاص داده بود محاسبه شد. در ي تصمیمی که سرپرست انبار دسته را به آنمتغیرها
 شدهارائهی شده و مقدار آن بر اساس مدل سیکد نوافزار حالت دوم همین مسئله در نرم

 آمد. نتایج در  به دستتوسط محقق 
 است. شدهارائه جدول

 مقادیر تابع هدف در دو حالت روش حل (دستی و استفاده از مدل ریاضی) 8 جدول

 نوع مسئله
 شیوه چیدمان

میزان 
 بهبود

حل به روش چیدمان 
 دستی

 شدهارائهحل به روش مدل ریاضی 
 (بهینه)

 %76 054/199 36/350 ابعاد کوچک
 %74 873/579 919/1006 ابعاد متوسط
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 مقایسه حل به دو روش دستی و استفاده از مدل ریاضی براي مسئله با ابعاد کوچک .1نمودار 

 
 مقایسه حل به دو روش دستی و استفاده از مدل ریاضی براي مسئله با ابعاد متوسط .2نمودار 

بهبود در حل به  %70شود بیش از مشاهده می 2و  1و نمودارهاي  7جدول که در  طورهمان
روش استفاده از مدل ریاضی محقق نسبت به چیدمان دستی حاصل شده است. شایان توجه 
است که شرایط واقعی انبار کارایی بسیار کمتري از چیدمان دستی که توسط سرپرست 

سرپرست  -2م صورت گرفته است، بندي اقالخوشه -1زیرا ؛ انبار ارائه شده است، دارد
 دستی چیدمان نموده است. صورتبهبندي انبار مسئله را هاي حاصل از خوشهانبار با داده

0
50

100
150
200
250
300
350
400

ابعاد کوچک

حل به روش چیدمان دستی

حل به روش مدل ریاضی ارائه 
)بهینه(شده 

0

200

400

600

800

1000

1200

ابعاد متوسط

حل به روش چیدمان دستی

حل به روش مدل ریاضی 
)بهینه(ارائه شده 
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 گیريبحث و نتیجه
در پیشینه تحقیق آنچه این تحقیق را از سایر تحقیقات گذشته  ذکرشدهبا توجه به موارد 

از  عبارت استکند، ارائه یک رویکردي تطبیقی است که این رویکرد برجسته می
هاي تأثیرگذار در چیدمان و بندي با شاخصهاي انبارش بر اساس خوشهتخصیص محل

هاي انبارش را الم بر محل)، تخصیص اق1393بندي اقالم است. پویا و کرمانشاهیان (خوشه
ها تنها در هاي تأثیرگذار آنبندي اقالم انجام داده بودند اما شاخصبر اساس خوشه

اي در ها از نتایج تحلیل خوشهآن کهیدرحالشد بندي بود و شامل چیدمان اقالم نمیخوشه
امه کار الگوریتمی ابتکاري براي تخصیص اقالم استفاده کرده بودند. این پژوهش در اد

و تأثیر  بندي و چیدمانبندي مجدد بر اساس معیارهاي تأثیرگذار بر خوشهها اما با خوشهآن
ارائه الگوریتمی بهینه جهت تخصیص  تیدرنهاپارامترهاي کلیدي در تخصیص و 

تحقیق حاضر مانند تحقیقات (پویا و  هاي انبارش انجام شده است.هاي اقالم به محلخوشه
)، (مانزینی و دیگران، 1999، لئو)، (2005)، (گارفینکل و ماریس، 1393کرمانشاهیان،

ي استفاده شد و تمام اخوشه) از تکنیک تحلیل 1994) و (روزنواین، 2004)، (نایک، 2010
آوري و متناسب با مسئله در نظر ها اشاره شد، جمعهایی که در این تحقیقات به آنشاخص

، جامعیت آن در لحاظ کردن عوامل مؤثر شدهاشارهرد گرفته شد. تفاوت این پژوهش با موا
 باشد.بندي و تخصیص کاالها میدر خوشه

)، (الرسون و دیگران، 1993)، (صدیق، 1990: (فرازل، ازجملهتحقیقات گذشته 
) 1393) و (پویا و کرمانشاهیان، 2005)، (جین و الي، 1999، لئو)، (1998)، (شاه، 1997

خانواده، تخصیص این کاالها و هاي اقالم انبار یا کاالهاي همپس از مشخص ساختن دسته
اند همچنین هاي انبارش بر اساس یک الگوریتم ابتکاري انجام دادهها را به محلدسته

)، (چانگ و 2008)، (اونات و دیگران 1996: (امیرحسینی و شارپ، ازجملهتحقیقات دیگر 
هاي فراابتکاري همچون ژنتیک، م) براي تخصیص اقالم از الگوریت2012دیگران، 

. بوتانی و کندیممورچگان و ازدحام ذرات استفاده کردند که جواب نزدیک به بهینه ارائه 
سازي سفارش سازي تخصیص انبارش در عملیات آمادهبهینه باهدف 2012دیگران در سال 
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دهند. نقطه کاهش  %20از طریق الگوریتم ژنتیک توانستند زمان جابجایی و سفر را حدود 
ها و آن برگرفته از محدودیت شدهارائهتمایز این تحقیق در این است که الگوریتم 

هاي اقالم به باشد و از الگوریتمی بهینه جهت تخصیص خوشههاي مؤثر میشاخص
جواب بهینه براي مسئله ارائه  GAMSافزار و با استفاده از نرمشده استفادههاي انبارش محل

باشد که از طریق بررسی محقق در مبانی تحقیق یک تحقیق کاربردي میکند. این می
هاي علمی صورت یافته بر اساسسازي شرایط واقعی مسئله نظري و پیشینه تحقیق و شبیه

(انبار کارخانه  موردمطالعهیعنی سعی شده است مشکالت واقعی یک ؛ گرفته است
اي تئوري برآید. در این سازي) شناسایی و سپس به دنبال حل آن در دنیخانه
فضاهاي خالی تحقیقات گذشته شناسایی و مدلی ارائه شده است که  هاوبرگشترفت

که توضیح داده شد،  طورهمانارائه نماید.  موردمطالعهبتواند حداکثر بهبود را براي 
 اي استفاده کرده واي که از تحلیل خوشهاند، عدهتحقیقات گذشته به چند دسته تقسیم شده

اي دیگر نیز براي حل اند، عدههاي ابتکاري انجام دادهالگوریتم صورتبهتخصیص را 
اند. این تحقیق با شناسایی و در نظر اي استفاده نکردهمسئله تخصیص از تحلیل خوشه

یافته ریزي ریاضی تخصیص تعمیمو با استفاده از مدل برنامه رگذاریتأثهاي گرفتن شاخص
بهینه توانسته است رویکردي جامع  صورتبهو فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن 

 بندي و تخصیص اقالم ارائه دهد.را در خوشه
که اي؛ با توجه به ایناز تحلیل خوشه شدهحاصلبندي کاالها با استفاده از نتایج گروه

باشد و سپس با خبرگان و تحقیقات پیشین می ازنظراي برگرفته معیارهاي تحلیل خوشه
از  آمدهدستبهبندي دهی شدند، گروهتوجه به اسناد کارخانه و نظر خبرگان اقالم انبار وزن

شود اقالم بر اساس معیارهاي مهمی همچون تقاضا، نیاز به اي باعث میتحلیل خوشه
خانواده یمنی کارکنان و ... در کنار هم قرار گیرند و تشکیل کاالهاي همدسترسی، شرایط ا

شود تا در هنگام درخواست سفارش، کمترین زمان براي را بدهند. این موضوع سبب می
آن صورت گیرد. با توجه به این  موقعبهشده و تحویل ي کاالي درخواستوجوجست

ر موجودي هر کاال، مساحت هر خوشه موضوع که در این تحقیق با استفاده از حداکث
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است و همچنین ضریب اطمینانی نیز براي مساحت هر خوشه در نظر  آمدهدستبه
و سپس تخصیص صورت گرفته است لذا فضاي کافی در صورت اضافه شدن  شدهگرفته

شدن محصول جدید به محصوالت است. تنها در صورت اضافه شدهگرفتهموجودي در نظر 
اي صورت گرفته تا شود در ابتدا مجدداً تحلیل خوشهدیران پیشنهاد میکارخانه به م

مساحت آن  کهیدرصورتباشد و متعلق به کدام گروه می شدهاضافهمشخص شود کاالي 
در این تحقیق بود مسئله تخصیص مجدداً حل  شدهگرفتهدسته بیش از مساحت در نظر 

 شود.
. اندها، مستقل فرض شدهاخصشکه  است نیاي تحقیق حاضر هاتیمحدوداز 

همچنین با توجه به این موضوع که سیستم حسابداري مبتنی بر فرایند در کارخانه وجود 
دقیق محاسبه نشده است. همچنین با  صورتبهها نداشت، هزینه جابجایی براي جرثقیل

بایست میتغییر رخ خواهد داد،  مرورزمانبهتوجه به اینکه در مقادیر عوامل براي هر کاال 
بندي دوباره اقالم انبار اقدام نموده و تغییراتی در اي نسبت به گروهدوره صورتبه

توان به یک نظم در ي کاالها انجام داد. در بلندمدت با ثبت چگونگی تغییرات میگذاریجا
تحقیقی دیگري در همین زمینه انجام  شودیم. لذا پیشنهاد افتیدستچیدمان انبار کارخانه 

هاي مدیریت کیفیت فراگیر با توجه به این موضوع که یکی از زیرمجموعه شود.
شود. پیشنهاد هاي انبارداري میباشد و این موضوع باعث کاهش هزینهمی 5Sسازي پیاده

اي شود در تحقیقات آتی اصول آراستگی محیط کار انبار بر اساس تلفیق تحلیل خوشهمی
هاي گیري هزینهچشم طوربهدر تخصیص صورت پذیرد. از این طریق،  SLAPو الگوریتم 

تواند در انبارداري کاهش خواهد یافت. چگونگی چیدمان کاالها در هر گروه نیز می
ی قرار گیرند تا بدین شکل از فضاي انبار به نحو مؤثرتري استفاده موردبررستحقیقات آتی 

ها بر چیدمان انبار نیز از موضوعاتی است که شود. تعیین و تأثیر تغییر در تعداد گروه
هاي تحقیقات گذشته و این تحقیق کمتر به آن اشاره نموده است و استفاده از سایر روش

ی قرار گیرد، همچنین موردبررستواند در تحقیقات آتی بندي نیز میدهی در خوشهوزن
میزان تردد (جابجایی  ریزي ریاضی تخصیص این تحقیق اهمیت یکسانی را برايمدل برنامه
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تواند با در نظر گرفتن میزان اهمیت کل) و وزن خوشه قرار داده است که تحقیقات آتی می
بهبود ایجاد کنند. همچنین در تحقیق حاضر  موردنظرها بسته به مسئله این شاخص

شد. ي فقط در اقالم با اهمیت انجام بندخوشهکار بوده و  ازینشیپ عنوانبه ABCي بندطبقه
انجام دهند تا در مدل تخصیص  ABCهرخوشه هم  در شودیمبه محققان پیشنهاد  رونیازا

 به فضاها تخصیص یابد. ABCي بندطبقه جهیدرنت ترتیبااهماقالم 
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شرکت  016در انبار  ياقالم در انبار مطالعه مورد دمانیمناسب چ يانتخاب الگو
 یتهران، انجمن مهندس ع،یصنا یمهندس یالمللنیکنفرانس ب نیششم ،خودرورانیا

 .فیشر یدانشگاه صنعت ران،یا عیصنا
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