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طرحهدفمندی/مدلمفهومیهزینه/یکیلجستهانهیهز

 راهکارهایکاهشهزینه/هاارانهی

  چكيده

هدفازاینپژوهشتوسعهمدلیمفهوومیرورایرررسویو

ررفرایندلجستیک،رااتکواروهایریوا گذاریاثرهانهیهزتحلیل

یموووریییرهووامطالعووهموضووودیرزوووزسلجسووتیکوانجووا 

وصنعتخویروشیمیایییکوچکومتوسطیرصنایعهاشرکت

یهوانوهیهزررهاارانهویرنهایترررسیتأثیرطرحهدفمندیی

نتایجنشوا یهنودس  .موریمطالعهاستیهاشرکتلجستیک

یلجسوتیکروههفوتیسوت هوانهیهزیرسطحکال استکه

زملونقل،نگهداریموجویی،انبواریاری،پوریاز یهانهیهز

یی،اندازسیستهسوفار جاجارهیاطالعا ،هاسفار وسیستم

یمرروطرهسطحخدما مشتریا قارلتقسیمروویس،هانهیهزو

ازاهمیوتروارتریهوانوهیهزکهرراساسنودصونعتررخوی

.ررخوریارهستند

یلجسووتیکیرهووانووهیهزروینتووایجفراینوودتحلیوولروور

سوهمعمودسایونکوهیهودیمویموریمطالعهنشا هاشرکت
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یزملونقلوسرمایهموجوییاختصوا هانهیهزرههانهیهز

قبلورعدازاجرایمرزلوهیلجستیکهانهیهزیرمقایسه.یاری

هوانوهیهزاینتکستارسیرشرکتهاارانهندییاوّلطرحهدفم

یریر موودیرصوود14/4ویرشوورکتفنرسووازیزریرصوود41/4

اجرایطورحیرریتأثریشترین.اندیاشتهافزایشفرو زاصلاز

یزملونقلروهیلیول زایسوازیهانهیهزاینافزایشررروی

موجوییروهینگهداریهانهیهزیانرژیوهازاملیهامتیق

هواراوایاریلیلشرایطمتغیرکسبوکاریرایورا کوهشورکت

یریرونیزجومموجووییانبارهوایهانمایدرهیلیلریسکمی

زموا ومقودارخریود،سوازیرهینوه.افزایشیهند،استخویرا

یرراستایکنترللجسوتیکوایجواییکروارچگییرریزیررنامه

لجسوتیکازجملوهراهکارهواییهوانهیهزیکاهشهاتیفعال

یهوانوهیهزمطالعهیرجهتکاهشمشترکیریوشرکتموری

.لجستیکویرنهایتقیمتتما شدسمحصور هستند

  مقدمه

تنوودیرالگوهواییاخیر،رهینبوالافوزایشهایههیرطی

وروهتبوع  افوزایشروزافوزو رقاروتموریانتظارمشوتریا 

هاسازما ،ایررترییرتولیدا وخدما ررهاشرکتصنعتییر

ییرخطووطتولیودوپوذیررهافزایشانعطافیاندسیرهطورفزا

مشووتریا پاسو رووهنیازهووایتوسوعهمحصووور جدیوودروورای

امّامدیرا رسیاریازصنایعیریافتندکهرورایایاموه.اندپریاخته

ییرپوذیرافهاییاخلیوانعطفر یندزضوریررازار،تنهارهبوی

قطعوا وکننودگا نیمأتویشرکتکافینیسترلکههاییتوانا

کنندسیتوسعهرازارتولیدهااستیسمواینیزرایدارتباطنزییکیرا

ییهمچوو هواچوالشرارواهوا  فضایرقوارتی.یاشتهراشند

یتولیدی،کاهشزما توزیوع،کواهشسوطحهاکلیسکاهش

مووارینیوایانتظارمواجهساختکوههموههازما موجوییو

زول.ررایزفظسوی وریوماند یررازاررقارتضروریاست

نیتأمزنجیرسیشدکهمدیریتفر ینداینمعضال راعثایجای

 مدکهرقاروتیرسوطحموارهوجوینا گرفتوایناعتقای[4]

تندیتوأمینهسوهارسینزنجمطرحنبویس،رلکهایهاشرکترین

رهعنوا رخشویاز[4]ولجستیککنندیمکهرایکدیگررقارت

لجسوتیکیوکمفهوو [.3]راشودیمو  یارایاهمیتخاصی

گذشوتهیرررگیرنودسمبوازچیچوو مفهو ییرینهروویسکوهاز

یهواکارخانوهوتنهواروه[1]انباریاریوزملونقلرویساست

ییولتوی،رازرگوانیوهاشرکتگرییوکلیهینمتولیدیمحدوی

ییکوهخودما هاسازما وهارانکا ،فروشخدماتیمانندخریس

وهوامارسوتا یرهمچوو هواسازما وسایریهندیممالیارائه

.[5]شوییممدارسوغیرسراشامل

انجا شودساسوتسوه4242سالرراساسپژوهشیکهیر

ا ریشتریناثر،خدما لجستیکورضایتمشتریهانهیهزعامل

یاشتهکهایونگوواهیرورهاشرکتیلجستیکیهامیتصمرارر

یررسویاریاز[.6]یلجسوتیکاسوتهوانهیهزموضودتاهمی

یرصودازتولیود42یرررگیرنودسزوداقلهواکشورهااینهزینه

رویس،کهیراینرینتوجهریشتریرهمقولهها  ناخالصیاخلی

.[7]زملونقلشدساست

یانورژیوروهتبوع  افوزایشهواتزامولمیق زایسازی

یزملونقلوراررووی موجووییانبارهواروهعلوتهانهیهز

مشووکال تووأمینکوواریرایوورا ازجملووهعواموولرووارروووی 

یلجستیکییرقیمتتما شودسمحصوور هسوتندوهانهیهز

نسوبتهاشرکتیلجستیکراررایهااینمسائلاهمیتهزینه

.رهقبلریشترنمویساست

.شودساسوترندیاینمقالهیرچندرخشرهشرحزیریسته

یورهمرورپیشینهموضودپریاختوهاسوت،یررخوشیکرخش

مودلمفهوومیسوهرو پژوهشتشریحگرییدسویرقسومت

پژوهشرراساستحلیلمحتواییایریا موضودارائوهوروایوی

ازنظرا خبرگا وضریبرشوهرررسویرااستفایسمحتوای  

یموورییانجوا شودسیرهوامطالعوهچهاریررخش.شدساست

وصونعتشویمیایییرصنایع[8]یکوچکومتوسطهاشرکت

یموالیهواروارررسویصوور ها  یهانهیهزخویروتشریحو

یراثوراجورایطورحهوانهیهزسرستغییرا .تحلیلشدساست

رهبوویجهوتیرررسیویرنهایتراهکارهایهاارانههدفمندیی

یلجستیک،راتوجهرهاهمیتریشوترمودیریتهانهیهزکاهش

یموورییهوامطالعوهپسازاجراییشد طرح،رورایهانهیهز

یرررسویوروا زموو اجملوهپارامتریوکیواارائهورا زموو ن
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ارائوهمودلرز رهذکراسوتکوه.اندشدسرندیفریدمناولویت

توانوودمبنوواییروورایاصووالحسیسووتمموویسووهشوودسیررخووش

.یرزوزسلجستیکراشدهازسارداریوممیزیشرکت

  مروری بر پيشينه پژوهش. 1

یرایامهراتوجهرهموضودپژوهش،پیشوینهموضوودیریو

یرارتوداایریوا مررووطروه.وارائهشدساسترندیرخشطبقه

ومووریتحلیولقورارگرفتوهاسوتویلجستیکمرورهانهیهز

سرسایریا مرروطرهزوزسیارانوهواثورا وپیامودهایطورح

 .تشریحشدساستهاارانههدفمندیی

تعاریفمتفواوتیازلجسوتیکارائوهشودسکوهیکویازایون

ررایناسواس.تعاریفمرروطرهانجمنمدیریتلجستیکاست

جریا موثروکارایکنترلاجراوریزی،ررنامهلجستیکفر یند

وارستهخدما واطالعا کارها،انبار ،(معکوسوجلورهرو)

  ره رور وری منظوورروهمصورفنقطوهتواشورودنقطهازها

.مشتریاستازتیاجا 

اهمیتلجستیکازیوجنبهضروریروی وهزینهرررووی 

  استوفرایندلجسوتیکرضوایتمشوتری،ارز محصوول،

نجمونا)یهودیموقورارریتأثیعملیاتیراتحتهانهیهزویوس

اهودافمودیریت(4223)ارنسوو وییگورا (.لجستیکایورا 

افزایشعملکریتحویلیکشورکتیوالجستیکرایریوموری

یهاتیفعالییکهرهوسیلههانهیهزیکزنجیرستأمینوکاهش

[.3]اندیانسته،شوییممرروطرهلجستیکایجای

مفهو هزینهکلیرلجستیکرسیاررااهمیوتاسوت،چوو 

یکواهشهزینوههالیتحلمبنایخوریررایتواندیماینمعیار

یلجسوتیک،رسویارهوانوهیهزردا نحوکهکاهشموثثر.راشد

،یرزالیهاستنهیهزوارستهرهنگاسیکرارچهوسیستمیرهاین

وزسروهصوور مجوزاکهتمرکزرویزداقلکری هزینههرز

یییگورجبورا هازوزسممکناسترهوسیلهافزایشهزینهیر

یلجستیکیرمفهو هزینهکلنشا هانهیهزتحلیل[.5]شوی

یلجسوتیکیرمودیریتکوری هوانوهیهزیهندسنقشکلیدی

هوانوهیهزفاکتورهایلجستیکرویسویرنتیجهتوجهروهتموا 

یهووانووهیهز[.42]،[9]روورایموودیریتاهمیووتخاصووییاری

لجستیککلاغلبرهعنوا یکرخشرزرگیازیر مدفورو 

[.44]شوندیمکلارائه

یمختلوفمتفواو هاشرکتیلجستیکیرهانهیهزتعریف

یهوانوهیهزیهواگوزار هاشرکتیرتعدایزیاییاز.راشدیم

یهواتمی لجستیکزتیراتجار مشاره،راهماختالفیارندو

یریکشویوس[.44]کنندیمیخویلحاظهانهیهزمتفاوتیرایر

یلجسوتیکاصولی،هانهیزیلجستیککلرهههانهیهزاجزای

یلجستیکایاریتقسویمهانهیهزیلجستیکجانبیوهانهیهز

یاصلیعملیاتیلجستیکهمچو زمولوهاتیفعال.استشدس

یهوانوهیهزیونگهوداریموجوویییی،انبواریارجواجاروهنقل،

کارهوایعملیواتیجوانبیکوه.کنندیملجستیکاصلیراایجای

،رنودی،همچو رسوتهشوندیمراکارهایاصلیهدایتماًیمستق

یرودو روارهواییجواجاروهررچسبزنی،روارگیریوتخلیوهو

یمورتبطهاتیفعال.کنندیمیلجستیکجانبیراایجایهانهیهز

یایاریراتشوکیلهوانوهیهزریزیخدما ایاریمانندررنامهرا

یمرروطرهنگهداریموجوویییرهانهیهزسیسا[.44]یهندیم

وسطحخدما مررووطروهمشوتریا راروهعنووا [43]جریا 

[.41]عرفیکریساستمیپنها لجستیکهانهیهز

ی،یعملیواتیوایارهانهیهزیلجستیکرهصور هانهیهز

ییاخلیومرروطروههانهیهزییاخلوخارجسازما ،هانهیهز

یهواشورکتیخوارجیومررووطروههانهیهزخویسازما ویا

یرورو سوراری،قارولهوانوهیهزیعنی[45]کخدماتیلجستی

 [.44]دراشنیمرندییسته

یلجسوتیکی،هواتیوفعالراتوجهروه4999رمبر یرسال

یهوانوهیهزیکمدلهزینهکلارائهیایساستکهروهارزیواری

مختلفلجستیکررایرهینهکری خروجویسیسوتملجسوتیک

یرایونمودلرمبور .یعنیخدما مشوتریا ،پریاختوهاسوت

یزملونقل،انبواریاری،هانهیهزیلجستیکراشاملهانهیهز

یپوریاز هوانوهیهزنگهداریموجویی،اندازسیستهسوفار ،

یمرروطرهسطحخودما مشوتریا یانسوتههانهیهزسفار و

.اندشدستشریحهانهیهز،کهیرایامهاین[46]است

یزملونقلشاملهزینهتجهیزا زمولونقولهانهیهز

یعملیاتیزملونقولویرهانهیهزماننداستهالکتجهیزا ،



یزمولوهوانهیهزصور ررو سراریزملونقلتنهاشامل

یسووختهوانوهیهزیعملیواتیشواملهوانهیهز.راشدیمنقل

مصرفی،زقوقویستمزیپرسنلعملیاتیمسوتقیمومودیریتو

نیروهووایسووتاییپشووتیبانی،عووواریراهووداریوریمووهزموول

نقلیوهونگهوداریوتعمیورا وسوایلاجارسرهوا[.47]دنراشیم

.شووندیمویزمولونقولمحسوو هوانوهیهزنیزجوز ،[49]

ی،ریلی،اجایسیزملونقلهارخشیزملونقلیرهانهیهز

[.49]قاروولتوجووهاسووت،[48]یالولووهیریووایی،هووواییوخووط

یتورخیصکوارازگمورک،هوانهیهزیگمرکیشاملهانهیهز

انبواریاریویهوانوهیهزکوارا گمورک،العملزقیهاپریاخت

[.41]رارگیریوتخلیهیرگمرکاست

یزملونقلشاملزجموهاتیفعالیهزینهیرهامحرک

،ساعتهالیتحوشدس،مسافتزمل،تعدایجاجارهوز کارهای

،ظرفیترارگیری،جوا گوییزملو[42]کارینیرویانسانی

[.47]راشوندیمونقلیررراررریسکخراریمحصولوزووای 

یزملونقولهمچنوینتوارعیازموقعیوتقرارگیوریهانهیهز

یروازارهمچوو نوودوفاکتورهواکارخانهیرزنجیورستوأمینو

[.41]راشندیمموقعیترازار

دنوکنیموییریکزنجیورستوأمینایفوااعمدسانبارهانقش

یثاروتومتغیورهوانوهیهزیانبواریاریشواملهوانهیهز[.42]

یهوانوهیهزیثارتنیرویستاییانباروهانهیهزنبار،کارگرا ا

یثاروتفضوایانبوار هوانهیهز.شوندیمثارتفضایانبار 

یاستهالکهانهیهزیگرمایشوهانهیهزیرررگیرندساجارسرها،

یانبوارهانهیهزریشتر.راشدیمسرمایهوتجهیزا ضروریانبار

خواهدکوری،امّوانسوبتروهراسطحذخیرسموجوییانبارتغییرن

کوهیهودیمو،وایونمسوألهنشوا کنودیموتعدایانبارهاتغییر

یر[.46]راشندیمیانباریاریمستقلازسطحموجوییهانهیهز

نیوزقارول،رارگیریوتخلیوهرندییرستههانهیهز،هانهیهزاین

یهوانوهیهزشواملرنودییرسوتههوانوهیهز[.42]توجهاسوت

یهوانهیهز،رندی،تجهیزا مکانیکیرستهرندیرستهتکنولوژی

رندیجانبیوهزینهنیرویانسانیموریاستفایسیرعملیا رسته

[.47]هستند

،سورمایه:یهوانوهیهزینگهداریموجوییشواملهانهیهز

یمتغیورهانهیهزریسکموجویی،خدما مرروطرهموجوییو

ا سوطحموجووییرسوتگی،چراکهرهمیزراشندیمفضایانبار

ریومتغیهوانوهیهزیمتغیرفضایانبار شاملهانهیهز.یارند

اجارسرهاویاگرمایشانبارهارویسکهراافزایشموجووییانبوار

ررطبقنظرارنسو وهمکارا [.46]کنندیمتغییرهانهیهزاین

ینگهداریموجوییهزینههانهیهزجز یرنیتررزرگ،(4223)

یسرمایهشواملسورمایهاختصوا هانهیهز[.3]سرمایهاست

یایسشدسرهموجوویی،موجوویییرجریوا ،مووایوتأسیسوا 

یریسوکهوانوهیزه.شووندیمومرتبطروانگهوداریمحصوول

موجوییشاملموارییچو منسوخشدگی،خرارویویوافاسود

املریمهومالیا رویسکوهیخدما شهانهیهز.دنراشیمشد 

،یهنودیموسطحموجوییوفضایانبارهزینهریموهراافوزایش

همچنینمبلغریمهرهارز محصولونود  نیزرسوتگییاری

رو :یموجووییعبارتنودازهانهیهزفاکتورهایمثثریر[.42]

خرید،مقدارتقاضا،گری موجویی،تغییورا سوطحموجوویی،

یهوانوهیهز[.47]کاراییسیسوتمانتقوالاطالعوا نودانبارو

نگهداریموجوییهمچنینرهعنوا تارعیازموقعیتقرارگیری

کارخانهیرزنجیرستأمین،نزییکیرهرازاروفاصولهزموانیروین

ینگهوداریهوانوهیهز.دنراشویمارسالسفار تایریافتکار

سعهاسوتراتژیکیرتوهانهیهزنیترمهمموجوییوزملونقل

[.41]راشندیمازنظرلجستیکیهاسازما 

یاطالعوا یرهواسوتمیسسوفار ویپوریاز هوانهیهز

یمشوتری،توزیوع،ارتباطوا وهواسوفار ارتباطرواپوریاز 

یپوریاز سوفار هوانوهیهز[.44]راشوندیمیتقاضانیرپیش

ینفرسواعتپرسونلازمرزلوهارسوالتواهانهیهزشاملکلیه

یمشوتریهاسفار یریافتوپریاز سفار رویسورهتعدای

نیزکنندگا یسفار یهیرهتأمینهانهیهز[.46]رستگییاری

[.47]رییوگیمیتدارکا رویسویراینمقولهقرارهانهیهزجز 

یگذارهیسرمایهانهیهزیاطالعا شاملهاستمیسیهانهیهز

یهوانهیهزینگهداریتجهیزا وهانهیهزتکنولوژیاطالعا ،

[.44] موز نیروهایستاییاست

ییموایرینخطوطتولید،جاجارهییشاملجاجارهیهانهیهز

ییکارهوایجواجاروهرهیاخلیاخارجازسازما وهاییجاجاره
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یاندازسیستهسفار یرارتباطرواهانهیهز[.41]ررگشتیاست

،راتغییریراندازسیسوتهسوفار یرافتندیمتولیدوخریداتفاق

یظرفیوتیرهانهیهزتولیدوسازیی مایسهانهیهزرخشتولید

ییموایتغییرخواهدکری،یررخوشخریودجاجارهنتیجهانتقالو

[.46]دینمایمریخریدیرمقاییرمختلفخریدتغییهانهیهزنیز

یهوانوهیهز:یمرروطرهسطحخدما مشتریشواملهانهیهز

یوازدهایپشوتیبانینهیهزایجایمطلوریتیرسفار مشتری،

یمرروطرهرسیدگیروهکارهوایمرجووعیهانهیهزخدما و

یمرروطرهسطحخدما مشتریرهوسیلههانهیهز[.44]است

[.47]دنریگیمقرارریتأثانتظارا مشتریا تحت

یلجستیکیرصور توزیعمستقیممحصوور ازهانهیهز

یزمولونقولوهوانوهیهزا ،شواملفروشانباررهیستخریس

،یرصوور اسوتفایسازمراکوزتوزیوعواسوطه،راشدیمموجویی

یزملونقولهانهیهزازانباررهمراکز،لیزملونقهانهیهز

روههواییجواجاروهیهوانهیهزا ،فروششهریازمراکزرهخریس

هوانوهیهزیخویمراکزتوزیوعروههانهیهزوسایلنقلیهمراکزو

[.43]شوندیماضافه

یلجستیک مریکواهانهیهزنتایجیکرررسیانجا شدسیر

جوز یرنیتورمهمکهزملونقلیهدیمنشا 4228یرسال

یزمولونقولهوانوهیهزرویس،رهطوریکوهها  یهانهیهز

،یرصود42انبواریاری،یرصود42،نگهداریموجوویییرصد52

یرصود7پریاز سفار /رهخدما مشترییمرروطهانهیهز

ازهزینهکوللجسوتیکراتشوکیلیرصد3یایاریهانهیهزو

[.7]یهندیم

یرهورسهوانرخیلجستیکشاملهانهیهزسازیموانعرهینه

رار،کمبوویرازارهوایرقوارتی،کمبوویاطالعوا روازار،ضوعف

زمولونقول،یهوارسواختیزیارتبواطی،ضوعفهارساختیز

وضعیتسواختار[.41]دقوانینزملونقلوغیرسهستنوضعیت

صنعتیوتوسعهاقتصایی،ساختارزمولونقول،انبوار روارو

روهروزرووی اطالعوا رهینهازفضایانباروعود غیراستفایس

مدیرا ازمدیریتلجستیکوتکنولوژیاطالعا ازجملهعلول

[.41]اندشدسیلجستیکراریرچینذکرهانهیهزررای

مبحوثکنتورلشوییمرحثمهمیکهیراینرخشمطرح

هواشرکت،تنهااقلیتیازراشدیم[45]لجستیکوزنجیرستأمین

یلجستیکرارهصور مجزاوپیوستهثبتوروازرینیهانهیهز

هوانوهیهزکنترللجستیکتنهاشاملمحاسبا وثبت.کنندیم

،رلکهشاملرازرینیونظار ررعملکریوکیفیوتنیوزراشدینم

45توا5یکلیلجستیکیرصنعترینهانهیهزیامنه.راشدیم

یرصودازگوری 45تا42یرازرگانیرینهاشرکتیرصدویر

یلجستیکهانهیهزا ،فروشررایخریس.یهدیممالیراتشکیل

،راوجویراشدیمسویزاصلازفرو خالصیرصد33ریشتراز

ا روهیرسوتیفروشتوسطخریسهانهیهزاین،هنوزثبتوپایش

یلجسوتیکرحوثمهومهانهیهزیرزمینه[.44]شویینمانجا 

.یلجسوتیکاسوتهوانوهیهزمدیریتییگریکهمطرحاست،

یلجستیکرهیکسیستممدیریتهزینههانهیهزررایکاهش

[.44]لجستیککاراومثثرنیازاست

یانجوا شودسیرزووزسهواپوژوهشیرایامهرهتعوداییاز

رنودیمسألهرخش:یلجستیکاشارسشدساستهانهیهزکاهش

رهخصو یرموریکارهایفاسدهایفروشرازاریررخشخریس

شدنییرقسمتیازقارساروپاتوسوطگروهویازمحققوینمووری

یرواریهوانهیهزیکهرتوا اگونهرررسیقرارگرفتهاست،ره

یزیایوزما تحویلطوورنیراهامسافتزملونقلرهیلیل

راتوجهرهوضوعیتروازارونوودمحصوولهورچوه.کاهشیای

یلجستیککمترهانهیهزیجغرافیاییرازارهاکمترراشدپراکندگ

[.46]خواهدروی

یتووأمینچنوودهووارسیووزنجیکوویازمسووائلموووریتوجووهیر

یموجووییهانهیهزجهتکاهشهاواسطهیاستفایسازامرزله

تعیینفراوانیوتواترزملررایهورمسویر.وزملونقلاست

وسایلنقلیهوزجوممحصوول،نظرگرفتنظرفیتوتعدایررای

،رایودمووریتوجوهقورارگیوریهانهیهزجهتزداقلنموی این

[47.]

یخودماتیلجسوتیکوهواشورکتوهواسازما روارطرین

یوکنودیموتصویریکهعنوا تجارییاررنودیرذهونایجوای

یخودماتیهاشرکترههاسازما ررقارلیتاطمینا فاکتورموثر

مینا رهعنوا یوکپوارامتراجتمواعیروههموراسایناط.است

یلجسوتیکنقوشیاریهانهیهزیاقتصایییرکاهشپارامترها



[48.]

یزنجیورسهوانهیهزراهدفکاهشفرو یکشرکتخریس

هوتطرازویمجودیجزیکشرکتخدماتیلجسوتیکاتأمین،

سازپو.زنجیرسوگستر شبکهزمولونقول،اسوتفایسنمووی

یمررووطهوانوهیهزسال،شبکهزملونقلاصالحو1گذشت

یرصدکواهشپیوداکوری،همچنوینرواکواهشزجوم42ردا 

موجوییو زایشد سرمایهیرگیرمرروطره  ،فرصترشودو

[.49]توسعهشرکتفراهمشد

کهیهدیمیانجا شدسیراینقسمتنشا هایرررسنتایج

یزمولونقولوهانهیهزشدسیرمحدویساکچرتحقیقا انجا 

یلجسوتیکهوانوهیهزویکمدلجامعررایاندرویسانباریاری

رراساسمرورایریا انجا (4)یرجدولشمارس.ارائهنشدساست

یرمقولههانهیهزکلیه4244تا4999یررازسزمانیازسالشدس

سمحققوا ازییودگاهوا  لجستیکیرسطحسازسومتغیرهوای

.شدساسترندییسته

 ی لجستیک از دیدگاه محققان ها نهیهز بندی دسته -1جدول 

 ی لجستیکها نهیهز

  ی حمل و نقلها نهیهز

هزینهتجهیزا زملونقل
&(Somuyiwa, 2010)هزینهاستهالکمالکیتیااجارسرهاوسایلنقلیه

(Chao-yang et al. 2011)

یعملیاتیزملونقلهانهیهز

ینگهداریوتعمیرا ،زقوقپرسنلعملیاتیهانهیهزهزینهسوختمصرفی،

 Chao-yang)مستقیم،زقوقمدیریتونیروهایستاییپشتیبانیوریمهزمل

et al. 2011)

 .Chao-yang et al)&(Fröderberg, 2006)یزملونقلررو سراریشدسهانهیهز

2011)&(Borgqvist& Hultkrantz, 2005)
---

یگمرکیهانهیهز
یانباریاریهانهیهزکارا گمرک،العملزقیهاپریاختیترخیصکار،هانهیهز

(Cesca, 2005)ورارگیریوتخلیهیرگمرک

  ی نگهداری موجودیها نهیهز

&(Chao-yang et al. 2011)&(Fröderberg, 2006)یریسکموجوییهانهیهز

(Borgqvist & Hultkrantz, 2005)
(Cesca, 2005)&(Somuyiwa, 2010)یمنسوخیافاسدشد هانهیهز

 ,Borgqvist& Hultkrantz)&(Fröderberg, 2006)یسرمایهموجوییهانهیهز

2005)&(Somuyiwa, 2010)&(Chao-yang et al. 2011) 
(Cesca, 2005)انبارهاوموجوییکارینیمهساختهموجویی

(Borgqvist& Hultkrantz, 2005)&(Somuyiwa, 2010)ریمهومالیا (Chao-yang et al. 2011)&(Fröderberg, 2006)هزینهخدما مرتبطراموجویی

(Chao-yang et al. 2011)&(Somuyiwa, 2010)یمتغیرفضایانبار هانهیهز
 &Borgqvist)&(Fröderberg, 2006)یگرمایشواجارسرهاهانهیهز

Hultkrantz, 2005)

  ی انبارداریها نهیهز

(Cesca, 2005)&(Somuyiwa, 2010)رندییرستههانهیهز
،موایمصرفیرندی،تجهیزا مکانیکیرستهرندییرستههایتکنولوژیهانهیهز

(Chao-yang et al. 2011)وهزینهنیرویانسانیرندییررسته

---(Fröderberg, 2006)یثارتومتغیرکارگرا انبارهانهیهز

 & Borgqvist)&(Fröderberg, 2006)یثارتنیرویستاییانبارهانهیهز

Hultkrantz, 2005)
---

یثارتفضایانبار هانهیهز
(Fröderberg, 2006)استهالکتجهیزا انباریاجارسرها،گرمایشوهانهیهز

&(Borgqvist & Hultkrantz, 2005) 

 ,Gudehus & Kotzab)&(Somuyiwa, 2010)یرارگیریوتخلیهانبارهانهیهز

2009) 
---
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 ی لجستیکها نهیهز

  ی پردازش سفارش و اطالعاتها نهیهز

 ,Borgqvist & Hultkrantz)&(Somuyiwa, 2010)یپریاز سفار هانهیهز

2005)

ررایرینیپیشیهانهیهزهزینهیریافتسفار ازمشتریا ،پریاز سفار و

(Fröderberg, 2006)تغییرا قیمتوتغییرا عرضهوتقاضا

(Chao-yang et al. 2011)کنندگا نیتأمیسفار یهیرههانهیهز

 ERP(Somuyiwa, 2010)&(Chao-yang etیاطالعا مچلهاستمیسیهانهیهز

al. 2011)&(Borgqvist & Hultkrantz, 2005)
---

 یی جا جابهی ها نهیهز  ی اندازه دسته سفارشها نهیهز

(Cesca, 2005)رینخطوطتولیدهاییجاجاره (Fröderberg, 2006) اندازسیستهسفار مرروطرهتولید

(Cesca, 2005)رهیاخلیاخارجازسازما هاییجاجاره(Fröderberg, 2006) اندازسیستهسفار مرروطرهخرید

 ی سطح خدمات مربوط به مشتریها نهیهز

(Somuyiwa, 2010)یوازدهایپشتیبانیخدما هانهیهز(Somuyiwa, 2010) یمطلوریتسفار هانهیهز

 

هاهسوتندارزارهایمهمزمایتییولتیکیاز[32]هایارانه

کننوودگا وکننوودگا ،تولیوودکووهروورایزمایووتازمصوورف

کنندگا اجازسکهاورًرهمصرف،شوندپریاختمیکنندگا صایر

هوایازقیموتترنییهایپایهدکارهاوخدما رایرقیمتمی

مقایسوهکنندگا رایررازارخریداریکنندوثانیاًیر مدهایتولید

یتولیودراهوانوهیهزویایهدرازالتردو مداخله،افزایشمی

،شکلیازکمکمالییولوتاسوتهاارانهی[.34]یهدیمکاهش

  رکوویررایجلوگیریازرخشاقتصایییاتجار کهرهیک

صنعتوافزایشقیمتتولیدا ویاررایترغیوبروهاسوتخدا 

یهاعاملشوندوهدفکاهشهزینهتراعطامینیرویکارریش

راشودیمووروییویرنتیجهافزایشمیزا محصور خروجوی

کوه،هایصنعتیعموماًرهعنوا ررنامهیولتیارانه[.33]،[34]

اهدافواثراتیرایرجهتاعطاییکمزیترراییکصونعت

[.31]تعریفشدساست،کندیمیاگروهیازصنایعینبال

یرایامهرهتجررهررخیازکشورهایرپریاختیارانوهاشوارس

ینیرپریاختیارانهتوسطتجررهکشوریهمچو چ:شدساست

رهطووری.یولتیررخشانرژیازقدمتزیاییررخوریاراست

هایانرژیوپریاخترهایناچیزیاز  توسطکهکنترلقیمت

ناپوذیریراروهایونرخوشواریخسارا جبرا کنندگا مصرف

رخشانورژیروازوذفسازیانداز زایرنارراینچشم.کریساست

یانرژیازهزینوههازاملوتارعیتقیمتانوادهاهارانتدریجیی

یانورژیالمللنیرهایاقتصاییعرضه  راتوجهرهشرایطرازار

همچنوینیولوتهودفجدیودیرایرجهوت.همراسرویساست

یرسبدانرژیمصرفیلحواظکوریسهایمتنوداستفایسازانرژی

[.35]است

کهرارطهمهمیرینیهدیمنتایجتحقیقا یرنیجریهنشا 

ررایزداقلکری مقاومت.یسوختوجوییاریهاارانهتقاضاوی

یسووختروهصوور هاارانهشهروندا یرنیجریه،رایدزذفی

تدریجیتوسطیولتانجوا شوویویرنهایوتتقاضوایفوراوا 

یهواکموکیرایتالیوا،[.36]فعلیررایسوختراکاهشیهود

یامنطقوهیهااستیستحت4221تا4996یهاسالمالیرین

یخصوصیواقعیرنوازیضوعیفاقتصواییاعطواهاشرکتره

کوهیهودیمونتایجرررسیاثرا اجرایایونقوانو نشوا .شد

ازرشودروارییهواشورکتیثارتوخروجویهایییارا،اشتغال

رشودازهواشورکت،ولییرموریرهرسوریایناندشدسررخوریار

ییولوترهورسهواکموکییکوهازهواشرکتکمترینسبتره

[.37]اندرویس،ررخوریاراندنبریس

منودیازرارطهمستقیمرهرسهمچو مشکالتییرایرا نیز

قاچواق،افوزایشوهارامیزا مصورف،افوزایشضوایعا یارانه

عود رویهمصرفوفشاررورمنوارععموومیرویجوهیولوت،ری

منجرروهایجوایکههایاخیرهایانرژیطیسالمتافزایشقی

،افوتاسوتهاییاخلیوجهانیانورژیشودسشکافرینقیمت

پریاخوتقبلویرعملکورینظوا وغیرسیوریانرژیشدیدرهرس

رراساساطالعوا گوری وریشودسیر[.38.]شتوجوییایارانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


ازتولیودهاارانهمیانگینسهمکلی4385تا4382ایرا ازسال

ومیانگیننسوبتیرصد6/48شسالناخالصیاخلییراینش

روویسیرصد1/46یانرژیازتولیدناخالصیاخلیهازاملیارانه

یهاکنندسپریاختنیتررزرگایرا رهعنوا یکیاز[.34]است

[.39]یارانهیرجها شناختهشدسروی

اصلیسووختیرایورا رخوشزمولونقولکنندسمصرف

راهکارمیا مدّ ررایخروجازرحرا مصرفسوخت.راشدیم

وافوزایشقیموتهواارانهیررخشزملونقل،هدفمندکری ی

توسوعهسیسوتمتوانودیمراسکارهایرلندمدّ .راشدیمسوخت

[.12]زملونقلریلیراشد

هایتوسعهیافتوههنظا کههمکنندیکیدمأنظرا تصازب

روهخوویاقتصواییشورایطهایصنعتیررزسبنیازووقدر 

راینبوالتعدیلواصالحیارانوهزذفیارانه،فرمولجاینسخه

رورایرنیوایینطرزویتدویننهم،یولتیرایرا [.14]اندکریس

کلیودراکشووراقتصواییساختاراصالح اصوالحزی، نظوا کوه

طورح[.14]ی  روویهاررنامهنیزازهاارانهیتوزیعوتخصیص

روهایونهایکارهایاساسوی،ندکری یارانهفمیولتررایهد

،کهظورفپونجسوالقیموترخوشاعظومکارهوایرویگونه

وکارهوایمرتبطراانرژیونفتیهاهمچو فر وریسیاارانهی

ضهشویویرشدسیارقارتی  عر،رهقیمتتما یاارانهیاساسی

ازمووازاییر موودیولوتازمحوولفوورو ایوونیرصوود32مقارول

[.34]اردییماختصا محصور رهتولید

یرزالزاضرپسازگذشتیکسالازاجراییشد طورح

.اثرا   یررخشتولیدنمایوا شودساسوتهاارانهییهدفمند

اثورهوارویکهاینطرحیررخوشلجسوتیکشورکتمیانتظار

یر.ییکهوارستهرهانرژیرویسیاشتهراشودهاعنایاریررهزینهم

طورحسوازیاینپژوهشراانجا یومطالعهمورییاثرا پیوایس

ییارانهموریتحلیولقورارگرفتوهوراهکارهواییرورایهدفمند

.یلجستیکارائهشدساستهانهیهزکاهش

 روش پژوهش. 2

و[13]چندگانوهیموورییهوامطالعوهاینپژوهشازنوود

اسوتفایسازیراینپژوهشسوعیشودساسوتروا.توصیفیاست

یکیفینظیرمصازبهررغنایپژوهشافزویسوازطرفهارو 

ی ماریاعتبوارهایکمینظیرتحلیلهااستفایسازرو ییگررا

راتوجهرهتوضیحا فوقایون.رافزونیرخشیدورواییتحقیق

همچنینتأکیود.کمیتشکیلشدساستوپژوهشازجنبهکیفی

یرمقولوهلجسوتیکهوااینپژوهشزلمسائلجاریسوازما 

کهمشوکال ها،رهخصو رااجرایطرحهدفمندییارانهرویس

 .یاصلییرزالزاضراستهاصنعتوتولیدکشورازیغدغه

هاوّلرامرورنقایانهایریا موضوودروهشناسواییومرزلیر

یلجسوتیکهوامحتواییعواملتشکیلیهندسهزینهدیرنطبقه

خروجویایونمرزلوهروا.رهصور یکرارچهپریاختهشدساسوت

یهاانجا تحلیلمحتوا،توسعهمدلیاستکهنشا یهندسسازس

یلجستیکرههمراسمتغیرهای  هااصلیتشکیلیهندسهزینه

متغیرهواازنظوررنودیرهمنظوراطمینا ازروایوییسوته.است

نظرا راشاخصضریبرشهاستفایسشدسرندیخبرگا وجمع

.است

وهوایرمرزلهرعدرااتکارهمدلمفهومیهزینه،کهازسازس

تکستارسیهاشرکتمتغیرهاتشکیلشدسیومطالعهموریییر

یهواوفنرسازیزرگلرایگا انجا ورااستفایسازرررسیصور 

یهورانهیهزنجا مصازبهراوازدهایمرروطهچارچو مالیوا

هایلجستیکیشرکتهایرنهایتهزینه.شرکتاستخراجگریید

رااستفایسهاارانهییهدفمندقبلورعدازاجرایمرزلهاوّلطرح

وروایکودیگررنودیازرو تحلیلرهشیوسسلسلهمراتبیرتبوه

کوهازانجوا مرازولفووقیرنهایترارینشوی.اندشدسمقایسه

ییجهووتکوواهشراهکارهووا موودسوانجووا مصووازبه،یسووتروه

یلجستیکارائهووجویرارطهرینراهکارهواوکواهشهانهیهز

Binomialیاجملوهپارامتریوکیواهزینهرااستفایساز زموو ن

شودسروااسوتفایسازتاییودرررسیشدساست،سرسراهکارهوای

.اندشدسرندی زمو  ماریفریدمناولویت

 ی لجستيك ها نهیهزمدل مفهومی . 3

نشوا (4)نتایجمرروطرهمرورپیشینهپوژوهشیرقسومت

یلجستیکرههفوتهایهندس  استکهیرسطحکال هزینه

زملونقول،نگهوداریموجوویی،انبواریاری،:یهایست هزینه
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یی،اندازسیسوتهجاجارهیاطالعا ،هافار وسیستمپریاز س

یمرروطرهسوطحخودما مشوتریا قارولهاسفار وهزینه

ازاهمیوتهواتقسیمرویس،کهرراساسنودصنعتررخیهزینوه

روهطوورمدلارائهشودسرا(4)نمویار.رارتریررخوریارهستند

ا یایسشودسکهیراینشکلنشطورهما .یهدمیجامعنشا 

یلجستیکشواملهفوتسوازس،کوههورسوازسنیوزازهاهزینه

متغیرهاییتشکیلشدسکهرراساستعاریفعملیاتیارائوهشودس

رواییمحتوایمدلروا.اندمحاسبهیررخشایریا موضودقارل

نفرخبرسورارررسیضرایبفرمولرشوه45استفایسازنظرا 

19/2تموامیضورایبروارتراز.دررایهرمتغیورتحلیولگرییو

یگیور مودسکوهروایویمتغیرهوایمودلرورایانودازسیستره

.یهدیمیلجستیکرانشا هانهیهز

 ی موردی ها مطالعه. 4

هما طورکهاشارسشدرو انجوا ایونپوژوهشمطالعوه

یکوچوکومتوسوطیرصونایعهاشرکترنارراین،مورییاست

یهواشورکت.انودروویسیموورییهامطالعهمختلفهدفانجا 

یهاکوچکومتوسطیرکشورهایمختلفجها یارایشباهت

ویکسوانیتعریفوازدتوا یرسیاریهستنداماراوجویاین،نم

ورواتوجوهروهشورایطخوا خووی،هرکشوررایاشتها  از

میزا گری میزا سرمایهوتعدایکارکنا ،ییهمچو ارهایمع

یر[.11]هواارائوهکوریساسوتتعریفیازاینرنگواسسارنهمالی

یهواشوهرکسازما صونایعکوچوکوفیتعرتوجهرهراایرا 

نفور52رواکمتورازیها،شرکتکارکنا تعدایصنعتیرراساس

رواکمتورازیهاشرکتوتعریفنمویکوچکتوا یمپرسنلرا

رهیلیلاهمیت.اندشدسنفرپرسنلرهعنوا متوسطتعریف452

نقشکسبوکارهایکوچوکومتوسوطرورتوسوعهاقتصوایی

ازاجورایطورحهواشورکتیرواریایونپوذیرکشورو سویب

یمورییرورهامطالعه،یراینپژوهشتمرکزهاهدفمندییارانه

.اینکسبوکارهااست

توکمطالبفوققلمرومکانیپژوهشیوشرکتراتوجهره

نفور454زرگلرایگوا رواسوازینفروشرکتفنر437راستارس

.راشندمیپرسنل

 اوّلی لجستيك مطالعه موردی ها نهیهزمدل . 1-4

شرکتتکسوتارسگلرایگوا یرزمینوهتولیودانووادلولوهو

فعالیوتیاریومتریلیم345تا42اتصار یرسایزهایمختلف

تولیدا   یرصونعتسواختما ،سیسوتم ریواریکشواورزیو

مووایاولیوهمووری.رییگیمفاضال موریاستفایسقرارسا یتأس

نیازیرصنعتپلیمرازتولیدا صنعتپتروشیمیروویسکوهایون

صونعتیکوه.راشودیمصنعتیکیازارکا اصلیصنعتکشور

یمتنووعیهاشرکترازار  تحتکنترلسازما رورسرویسو

اولیوهمووای.کننودیمیولتیوخصوصییر  فعالیترهصور 

انووادپویویسوی،کررنوا کلسویم،:مورینیازیرفرایندتولید

.راشوندیمواستارالیزر،تیتا ،اسیداستاریک،یویس،روغنوغیرس

الوند،رندراما ،غدیر،اخلیازپتروشیمی رایا موایاولیهینیتأم

انجوا ازطریقرازاررورسویاخریدمستقیموپتروشیمیاراک

وخریدخارجیراواسطهیکشرکترازرگانیوازطریقشوییم

یمشوخصهوانسوبتموایاولیهروه.رییگیممرزیریاییانجا 

وپسشوندیمتوسطمیکسرجهتتزریقرهخطوطتولید مایس

یکسریازمحصور رهانبواررندیازطیپروسهتولیدورسته

تولیدا شرکتمحصولنهواییرورای.شوندیممحصولارسال

یهواینودگینماا وفروشووتوسطعمدستمصرفمشتریا اس

.شوییمفرو یرسراسرایرا توزیع

،انجوا (4)ارائوهشودسیرنموویارایراتوجهرهمدلهزینوه

،شورکتمصازبهرامدیرا وازدهایمرروطهومسوتندا موالی

ومدلرندیمقولههایایسیلجستیکراتحلیلمحتوایهاهزینه

 .ارائهشدساست(4)مورینظریرنمویار
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 ی لجستیک کلها نهیهزمدل  -1نمودار 

 (مستهلکوسایلنقلیه)هایمالکیتهزینه
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 ی لجستیک شرکت تک ستارهها نهیهزمدل  -2نمودار 

نتووایجیرشوورکتتووکسووتارسنشووا یهنوودس  اسووتکووه

نقول،ویزملهانهیهزیلجستیکشرکترهپنجیست هانهیهز

یهواسوتمیسنگهداریموجویی،انباریاری،پریاز سوفار و

ییقارلتقسیماستوهرکودا ازجاجارهیهانهیهزاطالعا و

.انودشودستشکیل(4)ازمتغیرهاییمطارقرانمویارهانهیهزاین

روهعهودسشورکتهوانوهیهزیررخشزملونقلخریدکلیوه

یزمولوهوانهیهز.وانجا   ررو سراریشدساستراشدیم

وتنهوایرراشودیمونقلمرروطرهفرو روهعهودسخریودارا 

موارییخا طبققراریایویرصور خریدرازجومروار،روه

یلیلرعدمسافتورارروی اینهزینهررایخریداریرصودیاز

یهوانهیهزکلیهیرانبار.شوییمهزینهزملرهخریدارپریاخت

.وجووینوداریریمتغیثارترویسوهزینههانهیهزفضایانبار 

 مودسازیسوتروهیذکرشودسیرمودلمفهوومیهانهیهزسایر

.شوندینمایریا موضودیراینشرکتثبتوپایش

  اوّلمطالعه موردی  ی لجستيكیها نهیهزتحليل . 2-4

سطحسو سلسلهمراتوبیرانجا تحلیلراهانهیهزاولویت

یریورازسزمانیقبولازاجورایطورحیرسوال،مدلارائهشدس

یرسالهاارانهورعدازاجرایمرزلهاوّلطرحهدفمندیی4389

رز رهذکراستکهاعودای.راشدیم(4)مطارقراجدول،4392

.اندشدسیمالیاستخراجهاصور ازماًیمستقهزینه



ی لجستیک قبل و ها نهیهزدر  ها تیاولو -2جدول 

 ها ارانهبعد از اجرای طرح هدفمندی ی

  ی لجستیکها نهیهز
قبل  ها تیاولو

 ازاجرای طرح

بعد  ها تیاولو

 ازاجرای طرح

387/2453/2تخلیهرارهیکرانقلخریدوویزملهانهیهز

443/2124/2یسرمایهموجوییهانهیهز

441/2219/2یثارتپرسنلانبارهانهیهز

294/2212/2رندییرستههانهیهز

284/2212/2یپریاز سفار هانهیهز

254/2249/2 یثارتفضایانبارهانهیهز

231/2247/2 ییجاجارهیهانهیهز

242/22223/2یزملونقلفرو هانهیهز

225/22245/2یارتباطا لجستیکیهانهیهز

223/22247/2یرارگیریهانهیهز

471/2---یگمرکیهانهیهز

2244/2---یثبتسفارشا خارجیهانهیهز



روههواتیواولوکوهروارترینیهودیمنتایجارائهشدسنشا 

یسورمایههواهزینوهویزملونقلخریودوگمرکویهانهیهز

یریورازسزموانیهاتیاولوتغییرترتیب.یریاموجوییاختصا 

تفصیلره(1)کهیرجدولرهیلیلافزایشموجوییانبارهارویس

روههواارانوه مدساست،همچنینرعدازاجرایطرحهدفمنودیی

یپتروشیمیشرکتتصمیمروهواریا هاشرکتیلیلمشکال 

یراریگمرکیرویسهانهیهزموایاولیهگرفتکهنتیجهاینکار

یسورمایهموجووییروهیلیولشورایطهانهیهز رارروی.است

نمایدرهمیراوایارهامتغیرکسبوکاریرایرا استکهشرکت

یریرونیزجمموجوییانبارهایخویراافزایشهایلیلریسک

.یهند

 ی لجستيك مطالعه موردی دومها نهیهزمدل . 3-4

زر،عضوووگووروسفنرسووازیزروگووروسسووازیشوورکتفنوور

سایرایرزمینوهتولیودمحصوورتیکوهیرسیسوتمسازیخویرو

گیروغیرسجتعلیقخویروکارررییارندهمچو انوادفنرلول،مو

موایاولیوهنیتأمیرشرکتفنرسازیزر.مشغولرهفعالیتاست

موایاولیهفنرلولازنیتأمیاخلیازفوری لیاژیایرا یریزیو

یاخلرهیویستهموایمستقیمونیأمتموای.رییگیمخارجانجا 

یکسریازموایمستقیمرهکارخانوه.شوندیمراواسطهتقسیم

ویکسریییگرمواییهستندکوهرواواسوطهشوندیمارسال

مشوتریا .شوندیمتبدیلکارجهتتغییرقطررهکارخانهارسال

تهرا وکاشوا وپوارس)زرسایراسازیمحصور شرکتفنر

،ایرا خویرو،زامیایوتوزیعرهرازارتهورا (ویرووسایرایدکخ

یرموریمحصورتیکهنیازرهواسطهتکمیلکارررای.دنراشیم

.شوییممونتاژیارندمحصور رهتکمیلکارارسال

،انجوا (4)ارائوهشودسیرنموویارایراتوجهرهمدلهزینوه

یرا وازدهایمرروطهویهدایتشدسزضوریرامدهامصازبه

یلجستیکراتحلیولمحتووایهاهزینه،شرکتمستندا مالی

ارائوه(3)ومدلمفهومیمورینظریرنموویاررندیمقولههایایس

.شدساست

نتایجیرشورکتفنرسوازیزرنشوا یهنودس  اسوتکوه

نقول،ویزملهایلجستیکشرکترهپنجیست هزینههاهزینه

نگهووداریموجووویی،انبوواریاری،پووریاز سووفار وسیسووتم

ییقارلتقسیماستوهرکودا ازجاجارهیهانهیهزاطالعا و

.انودشودستشکیل(3)ازمتغیرهاییمطارقرانمویارهانهیهزاین

کوهراشودیممسئولیتزملرورهیرو ورورهریرو راشرکت

یرصدازهزینوهزمولرانیوزسراریشدساستوریشترینررو 

یذکورشودسیرمودلمفهوومیهوانهیهزییگر.کندیمپریاخت

 مدسازایریوا موضوودیرایونشورکتثبوتوپوایشیستره

یلجسوتیکیشورکتپگواسوهانهیهزیرنهایتمدل.شوندینم

فنرسازیزرصحتوجامعروی مدلارائهشدسیررخشایریا 

 .دنکنیمتاییدموضودرا
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 ی لجستیک شرکت فنرسازی زرها نهیهزمدل  -3نمودار 



  دوم مطالعه موردیی لجستيكی ها نهیهزتحليل . 4-4

سطحسو سلسلهمراتوبیرانجا تحلیلراهانهیهزاولویت

یریورازسزمانیقبولازاجورایطورحیرسوال،ارائهشدسمدل

مطارقروا،4392یرسالورعدازاجرایمرزلهاوّلطرح4389

.راشدیم(3)جدول

ی لجستیک قبل و ها نهیهزدر  ها تیاولو -3جدول 

  ها ارانهبعد از اجرای طرح هدفمندی ی

  ی لجستیکها نهیهز
قبل  ها تیاولو

 از اجرای طرح

بعد  ها تیاولو

 از اجرای طرح

486/2479/2یسرمایهموجوییهانهیهز

449/2319/2یزملونقلخریدوگمرکیهانهیهز

476/2431/2یزملونقلفرو هانهیهز

416/2444/2رندییرستههانهیهز

251/2214/2 یپریاز سفار هانهیهز



  ی لجستیکها نهیهز
قبل  ها تیاولو

 از اجرای طرح

بعد  ها تیاولو

 از اجرای طرح

215/2233/2 یثارتفضایانبارهانهیهز

249/2245/2 ییجاجارهیهانهیهز

242/2246/2ینیروهایستاییانبارهانهیهز

227/2227/2یخدما موجوییمانندریمههانهیهز

226/2221/2یرارگیریوتخلیههانهیهز



یزمولونقولخریودوهوانهیهزاساسنتایجارائهشدسرر

یهوانوهیهزیسورمایهموجووییوهانهیهز،یگمرکیهانهیهز

راروهخوویاختصوا هواتیواولوزملونقلفرو روارترین

یریورازسزمانیریشوترروهیلیولهاتیاولوتغییرترتیب.اندیایس

یانرژیهازاملیزملیراثر زایسازیقیمتهاهیکراافزایش

.رویساست

یزمولونقولرواررووی هاتیفعالیهزینهیرهامحرک

یرمووریخصوصاًمسافتطورنیزمل،نرژییاهازاملقیمت

تعودای،ظرفیوتروارگیری،مشوکال گمرکوی،تأمینموایاولیه

یگیورشودسوموقعیوتقورارجواجاروهزجمکارهای،هالیتحو

یزملونگهداریهانهیهزکارخانهیرزنجیرستأمینکهررروی

یسورمایههوانوهیهزرواررووی .است،گذارییمموجوییتأثیر

ریشوترین.موجوییرهیلیلموجوییریالیراریانبارهوااسوت

موجوییانبارهایرموریموایاولیهواریاتیرهیلیلفاصلهزموانی

یایرا کهراعوثهامیتحرورینارسالسفار تایریافتکار

.است،شوییمیرارهازجمخریدیر

از  ی لجستيكی قبل و بعدها نهیهزبررسی تغييرات . 5-4

 ی موردیها مطالعهاجرای طرح در 

یلجستیکیرسطحهانهیهز،(1-4)و(1-4)هاییرنمویار

دسسازسرهتفکیکرهعنوا یرصدیازیر مدفورو ارائوهشو

 .ستا




 های لجستیک در درآمد فروش قبل و بعد از اجرای طرح درصد هزینه -4-1نمودار  
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 ی لجستیک در درآمد فروش قبل و بعد از اجرای طرحها درصد هزینه -4-2نمودار 

یلجستیکیریوروازسهانهیهزتغییرا عمدس(1)یرجدول

توجه.زمانیقبلورعدازاجرایطرحویریل  ذکرشدساست

یر مدفورو صدیر45/5رهایننکتهضروریاستکهافزایش

یرشرکتفنرسازیزروافزایشیورراررییر مدفرو شرکت

 .یاشتهاستهانهیهزمنفییرافزایشریتأثتکستارس

 ی لجستیک ها نهیهزعلل افزایش  -4جدول 

 تک ستاره در درآمد فروش در شرکت  ها نهیهزعلل افزایش  تغییرات ی لجستیکها نهیهز

یرصد64/2یزملونقلهانهیهز
 یزملونقلکهیرچندنورتاتفاقافتایساستهاهیکرا%45افزایش-

افزایشزجمخریدموایاولیهوتعداییفعا خرید-
موایاولیهواریا یگمرکیوافزایشهاتعرفهافزایش-

یرصد46/4ینگهداریموجوییهانهیهز
انبارموایاولیهوافزایشموجوییریالیانبارمحصول-
گذاریرزداقلنرخرازگشتسرمایهموریانتظارسرمایهافزایش-
 .(رهیلیلافزایشیوررارریر مدفرو منفیرویساستهارز رهذکراستکهتغییرا سایرهزینه)

 در درآمد فروش در شرکت فنرسازی زر  ها نهیهزعلل افزایش  تغییرات ی لجستیکها نهیهز

یرصد78/4یزملونقلهانهیهز

یزملفرو هاهیکرارخشیاز%45یزملخریدوهاهیکرا%45افزایش-
افزایشزجمخریدموایاولیهوتعداییفعا خرید-
عد ارسالراررهصور کاملیرموریخریدوفرو -
موایاولیهوافزایشتعدایفرو واریا یگمرکیوافزایشهاتعرفهافزایش-

یرصد63/2ینگهداریموجوییهانهیهز
افزایشموجوییریالیانبارها-
 گذارافزایشیرزداقلنرخرازگشتسرمایهموریانتظارسرمایه-

 

ییوشرکتقبلورعدازاجرایطرحنشا هانهیهزمقایسه

توکیلجستیکیریر مدفرو یرشرکتهانهیهزکهیهدیم

افزایشیرصد14/4یرصدویرشرکتفنرسازیزر41/4ستارس

 مریکوارورایصونایعراتوجهره مارمنتشرشدسیر.یاشتهاست

هانهیهز4242را4229رهطورمیانگینیرمقایسهسال،مختلف

[.6]انوودیاشووتهیریر موودفوورو افووزایشیرصوود5/2کمتووراز



،هاارانهییرراستایهدفمندییررویکریاقتصایییولترنارراین

.شوویرایستیزمایتواقعیوکاراازتولیدکنندگا صور گرفته

:راتوجهرهنتایجارائهشدسیرجدولرارفاکتورهای

افزایشزجمخریدمووای،یزملونقلهاهیکراافزایش -

ومووایاولیوهواریا افزایشوتعداییفعا خریداولیهو

یگمرکیهاههزین

افزایشموجووییانبوارمووایاولیوهوانبوارمحصوولو -

انتظوارافزایشیرزداقلنورخرازگشوتسورمایهمووری

 گذارسرمایه

انودروویسیلجستیکهانهیهزیرافزایشگذارازعواملتأثیر

یرایرا یکیازعواملوقوودهاارانهکهاجرایطرحهدفمندیی

ستوأثیرمنفویدنویهاینپوژوهشنشوا جینتا.رویساستها  

یمووریمطالعوهوهاشرکتیلجستیکهانهیهزاجرایطرحیر

.استها  قیمتتما شدسمحصور 

نخسوتیناثوراجورای مدساست(1)کهیرجدولطورهما 

افوزایشقیموت،یلجستیکهانهیهزیرهادفمندییارانههطرح

.یانورژیاسوتهواموتیقیزملرهیلیول زایسوازیهاهیکرا

وهواموتیقیومیناثراجرایطرحایناستکهرهیلیلافزایش

یکسریازموایاولیهخریدرویشازنیتأمعد توا رینیپیش

یزمولهانهیهزنیازصور گرفتهکهاینمسئلهراعثافزایش

راراررفتنقیمتانورژی.ونقلونگهداریموجوییشدساست

زیرازداقلهزینهیاشتهاستافزایشهاهزینهموایاولیهشرکت

زملونقلموایاولیهچهیاخلیوچهازمقاصدواریاتیافوزایش

هوایهزینهانرژیقیمتنهوایسراراررفتنضمناینکهیاشته

نکتهمچبوتمواجراایوناسوتکوه.یافتهاستفزایشانیزتولید

عملیاتیشد کاملطرحرهیوتاپونجسوالزموا نیوازیاریو

یارنودتوااصوالزا ویفرصوتهایرایونفاصولهزموانشرکت

.دنهایرز راانجا یهتطبیق

طورحاجرایها،رهطورکلیراتوجهرهطیفگستریسشرکت

شورکتساختارفعالیوترهیکراتوجهیرهرهاارانهیهدفمندی

مرروطه،میزا وارستگیرهانرژی،ضروریرووی کوارتولیودی

ورسویاریازتوسوطخانوارهوا،میوزا واریا مووایاولیوهها  

،کنندگا یر مدمصرفتغییرا ییگر،همراسراتحور یهاجنبه

.یلجستیکیاشتهاستهانهیهزاتییرجهتافزایشریتأث

 ی لجستيكها نهیهزی کاهش راهكارها. 5

هاشرکتیلجستیکررایهانهیهزراتوجهرهاهمیتریشتر

یراینقسمتراهکارهواییهاارانهرعدازاجرایطرحهدفمندیی

رویهانتخوا .یلجستیکارائهشدساستهانهیهزجهتکاهش

نحووروویسکوهرهاینراهکارهایکاهشهزینهیراینپژوهش

وهواتیوفعالسازیوموانعمطرحیررهینههاچالشررایرررسی

ییهوامصوازبهیلجستیکرامدیرا وازدهایمرروطههانهیهز

انجا شدساستوهمچنینراتوجهرهایریا پژوهشورررسوی

یرنهایتراهکارهایکواهشهزینوههاشرکتیمالیهاصور 

اینمورییمشخصشدسکهزاصلیهامطالعهررایهریکاز

کوارراه45راهکارررایشرکتتکستارسو46مرزلهشناسایی

رورایرررسویفرضویا .ررایشرکتفنرسوازیزرروویساسوت

پژوهشیعنیوجوویرارطوهروینراهکارهواوکواهشهزینوهاز

پارامتریوکیواپرسشنامهراطیفامتیوازیهیلیکور و زموو ن

.استفایسشدساست6/2مو  زنسبتیرااجمله

رهتوجهرا α=245/2سوطحیرsigمقودار،(5)جدولنتایج

توراسوت،رنوارراینکوچکαازsig زموو شدسوچوو مقدار

ترفرضیهصفرریشدسواز نجاییکهنسبتمشاهدسشدسرزرگ

راهکارهوایرجهووتکوواهشیرنتیجووهاسوت،ازنسوبت زمووو 

تنهوایرمووریراهکواراسوتفایساز.راشودیموگوذاراثورهانهیهز

مکانیزسیرشرکتفنرسازیزرفریصوفررندییرستههارو 

گفوتعامولتووا ینمشدسوراتوجهنظرخبرگا صنعتتایید

.مرروطهاثرگذاراست

 مدساز زمو  مارییسترهیراینقسمتراتوجهرهنتایج

انتخا واز زموو  مواریفریودمنH1یهاهیفرضیاجملهیو

یکسبشدستوسطهورراهکواروهارتبهجهتمقایسهمیانگین

رایرنظرگرفتننظرا پاس یهندگا ها  کری رندیاولویت

رواسوطحمعنوایارییموورییهوامطالعهیر.استفایسشدساست

است،نشا یهندسH0کهنشا ازریشد فری222/2 زمو 

راهکارهایررندیینارراررراهکارهارویسونتایجاولویتهااولویت

 .ارائهشدساست(6)جدول



           های بازرگانی بررسی  نامه ویژه -2931فروردین و اردیبهشت  ـ 85 شماره 17

  ها نهیهزراهکارهای انتخاب شده برای کاهش  -5جدول 

Binomial Test 

 ها راهکار

 در شرکت تک ستاره 
 بندی طبقه

 نسبت

 مشاهده

 شده

 سطح

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

 ها راهکار

 زر سازی در شرکت فنر

 نسبت

 مشاهده

 شده

 سطح

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

عد تأمینوزلمشکال مدیریتزنجیرستوسعه

شرکتراصنایعراریستیهماهنگیرین

خیرا زمانیررایجریا أتپتروشیمیکه

 کندیمایجایاطالعا وموای

4<= 2/2 

a222/2 H1  لجستیکجامعتوسعهمدیریت

2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

یلجستیکیرهانهیهزاستقرارسیستممدیریت

مفهو هزینهکلواصالحسیستمزسارداریرا

 یلجستیکهانهیهزیهاسرفصلتعریف

4<= 4/2 

a224/2 H1 

یلجستیکیرهانهیهزاستقرارسیستممدیریت

مفهو هزینهکلواصالحسیستمزسارداریرا

 یلجستیکهانهیهزیهاسرفصلتعریف

2/2 

a224/2 H1 
4> 9/2 2/4 

 یرراستایکنترللجستیکهاریزیتوسعهررنامه
4<= 2/2 

a222/2 H1 یرراستایکنترللجستیکهاریزیتوسعهررنامه 
2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

یهانهیهزیکاهشهاتیفعالایجاییکرارچگییر

 لجستیک

4<= 2/2 
a222/2 H1 

یهانهیهزیکاهشهاتیفعالایجاییکرارچگییر

 لجستیک

2/2 
a224/2 H1 

4> 2/4 2/4 

زمایتریشترازصنعتپتروشیمیوایجایتغییرا 

ررایرسید یولتیرسازوکارهایرازاریهاررنامه

یومیرازارمحصور پتروشیررهوضعمطلو 

 یستیصنایعپایینیرامنیتتأمینخوراکایجای

4<= 2/2 

a222/2 H1 

زما ومقدارخریدراتوجهرهمقدارسازیرهینه

میزا سفار ،نقطهسفار ،تقاضایمشتری

یاخلیموایکنندساقتصاییوشرایطتکتأمین

 اولیه

2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

صنایعراریستییرجهتعرضهریزیررنامه

یرترنییپامحصور یریاخلکشورراقیمت

 جهتکاهشواریا 

4<= 2/2 

a222/2 H1 
یرراستایتولیدرهموقعوریزیررنامهسازیرهینه

 زلمشکال تولید

2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

یرجهتکنترلسهمیاخلینوسا ریزیررنامه

 یمحصور پتروشیمیهامتیق

4<= 2/2 
a222/2 H1 

مدیریتلجستیکیرافزایشعملکریریزیررنامه

 تحویل

2/2 
a224/2 H1 

4> 2/4 2/4 

یکسازوکارهدفمندیرتوزیعمناسبایجای

یریاخلکشورواصالحمحصور پتروشیمی

سیستمرازاررورسرایرنظرگرفتنمشکال 

 صنایعپایینیستی

4<= 2/2 

a222/2 H1 

یکوچکرههامحمولهترکیبزملاز

وهاپالتوافزایشظرفیتتررزرگیهامحموله

 راظرفیتکاملهامحمولهارسال

2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

 یازرفهاستخدا مدیرا لجستیک
4<= 4/2 

a224/2 H1 کاهشمسافتزملراانتخا تکمیلکارمناسب 
2/2 

a224/2 H1 
4> 9/2 2/4 

اساسنیازمشتریورتعیینذخیرسازتیاطیر

 فرو یرراستایکاهشموجوییرینیپیش

4<= 2/2 
a222/2 H1 

ارتقایانجا مذاکرا راتبدیلکاریزییرجهت

 تکنولوژیررایتبدیلقطرهایپایین

4/2 
a229/2 H1 

4> 2/4 9/2 

زما ومقدارخریدراتوجهرهمقدارسازیرهینه

میزا سفار ،نقطهسفار ،تقاضایمشتری

 موایاولیهکنندگا اقتصاییوشرایطتأمین

4<= 2/2 

a222/2 H1 
جدیدکهیرموقعیتکنندسمذاکرسراتأمین

 ازیاستاندیرزالراسترمناسبلجستیکی

2/2 

a224/2 H1 
4> 2/4 2/4 

 راکاراییریشترکنندگا نیتأمتوجهرهانتخا 
4<= 2/2 

a222/2 H1 مکانیزسرندییرستههارو استفایساز 
8/2 

345/2 H0 
4> 2/4 4/2 

تنظیمشرکتومحصور تولیدیرقارتیکری  4<= 2/2 a222/2 H1 4/2 یازرفهاستخدا مدیرا لجستیک a229/2 H1 



Binomial Test 

 ها راهکار

 در شرکت تک ستاره 
 بندی طبقه

 نسبت

 مشاهده

 شده

 سطح

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

 ها راهکار

 زر سازی در شرکت فنر

 نسبت

 مشاهده

 شده

 سطح

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

راتوسعهرویکریرازاررازارمحصور وگستر 

 محوری
4> 2/4 9/2 

یرایجایارتباطوتعاملرارازارهایقویعملکری 

 رازاررستهیاخلیرایکورورهرونبوی خارجی

4<= 4/2 
a224/2 H1 

فرایندهایپریاز سفار وریزیطرح

 تولیدرهصور سیستماتیکریزیررنامه

4/2 
a229/2 H1 

4> 9/2 9/2 

رزرگیکوچکرههامحمولهترکیبزملاز

 راظرفیتکاملهاحمولههنگا خریدوارسالم

4<= 4/2 
a224/2 H1 

کیفییرجهتکاهشضایعا وزلمشکال 

 کارهایررگشتی

4/2 
a229/2 H1 

4> 9/2 9/2 

موایاولیهونوسانا خوا وکیفیتکنترل

کیفیتمحصور ررایپیشگیریازارتقای

افزایشمشکالتیازقبیلعد فرو محصول،

 ...ضایعا وکارهایررگشتیو

4<= 4/2 

a244/2 H1 --- 

--- 

--- --- 
4> 8/2 --- 

 a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. 

 

 نهایی راهکارهای کاهش هزینه  بندی اولویت -6جدول 

 ی راهکارها در شرکت فنرسازی زرها تیاولو ی راهکارها در شرکت تک ستارهها تیاولو

زما ومقدارخریدسازیرهینهترنییپاصنایعراریستییرجهتعرضهمحصور یریاخلکشورراقیمتریزیررنامه 4

4 
یهازمایتریشترازصنعتپتروشیمییرجهتتعدیلاثرا اجرایطرحوایجایتغییرا ررنامه

امنیتتأمینخوراکوایجایررایرسید رهوضعمطلو یولتیرسازوکارهایرازار
یرراستایتولیدرهموقعریزیررنامهسازیرهینه

3 
یریاخلکشوروجلوگیریازیکسازوکارهدفمندیرتوزیعمناسبمحصور پتروشیمیایجای

صایرا واصالحسیستمرازاررورسرایرنظرگرفتنمشکال صنایعپایینیستی
توسعهمدیریتلجستیکجامع

یرراستایکنترللجستیکهاریزیتوسعهررنامهرازارمحصور وگستر تنظیمشرکتومحصور تولیدیرتیکری رقا 1

تکنولوژیارتقایانجا مذاکرا راتبدیلکاریزییرجهتزما ومقدارخریدسازیرهینه 5

کاهشمسافتزملراانتخا تکمیلکارمناسبراستایکاهشموجوییانبارهارینیفرو یراساسنیازمشتریوپیشرتعیینذخیرسازتیاطیر 6

یازرفهاستخدا مدیرا لجستیکشرکتراصنایعراریستیعد هماهنگیرینتأمینوزلمشکال مدیریتزنجیرستوسعه 7

نهیهزیکاهشهاتیفعالایجاییکرارچگییریمحصور پتروشیمیهامتیقیرجهتکنترلسهمیاخلینوسا ریزیررنامه 8

ترمناسبجدیدیرموقعیتلجستیکیکنندسمذاکرسراتأمینیرراستایکنترللجستیکهاریزیتوسعهررنامه 9

رزرگیکوچکرههامحمولهترکیبزملازیلجستیکهانهیهزیکاهشهاتیفعالایجاییکرارچگییر 42

یلجستیکیرمفهو هزینهکلهانهیهزاستقرارسیستممدیریتراکاراییریشترکنندگا نیتأمتوجهرهانتخا  44

زلمشکال کیفییرجهتکاهشضایعا وکارهایررگشتییلجستیکیرمفهو هزینهکلهانهیهزاستقرارسیستممدیریت 44

مدیریتلجستیکیرافزایشعملکریتحویلریزیررنامهراظرفیتکاملهاحمولههنگا خریدوارسالمرزرگیکوچکرههامحمولهترکیبزملاز 43

فرایندهایپریاز سفار رهصور سیستماتیکریزیطرحکیفیتمحصور ارتقایموایاولیهونوسانا خوا وکیفیتکنترل 41

---رازارهایخارجییرایجایارتباطوتعاملراقویعملکری 45

---یازرفهاستخدا مدیرا لجستیک46
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 بندی ی و جمعگير نتيجه

نتایجرهیست مدسازمدلمفهومینشوا یهنودس  اسوت

یلجسووتیکرووههفووتیسووت هوواکووهیرسووطحکووال هزینووه

پوریاز زملونقل،نگهداریموجویی،انبواریاری،:یهاهزینه

یی،اندازسیستهسوفار جاجارهیاطالعا ،هاسفار وسیستم

.یمرروطرهسطحخدما مشتریا قارلتقسیماستهاوهزینه

یموریینشا یهنودسهامطالعههمچنیننتایجرهیست مدساز

یکلیلجستیکیریوصنعترررسیهانهیهز  استکهیامنه

 نوالیز.اسوتمدزاصلازفورو ازیر یرصد44تا1شدسرین

یهودیمویموریمطالعهنشا هاشرکتلجستیکیریهانهیهز

یزمولونقول،هایلجستیکرههزینههاکهسهمعمدسهزینه

نگهداریموجووییوانبواریاریاختصوا یاریکوهیرصوور 

قیمووتتمووا شوودستوووا یمووهووانووهیهزموودیریتصووحیحایوون

محصور راکاهشیایومحصورتیقارلرقارترامحصور 

یانورژی،هوازامولیهواموتیقسوازی زای.خارجیتولیدنموی

انبار رار،عود روهروزرووی اطالعوا مودیرا ازمودیریت

لجستیکوناکار مدیتکنولوژیاطالعوا یرزنجیورستوأمیناز

یموریمطالعوههاشرکتراریریلجستیکیهانهیهزجملهعلل

.است

یلجستیکقبولورعودازاجورایطورحهانهیهزیرمقایسه

یرصد41/4هانهیهزاینتکستارسیرشرکتهاارانههدفمندیی

یریر مدزاصلازفورو یرصد14/4ویرشرکتفنرسازیزر

اجرایطرحیراینافوزایشرورریتأثریشترین.اندیاشتهافزایش

یهواموتیقیزملونقولروهیلیول زایسوازیهانهیهزروی

ینگهداریموجوییرهیلیلشرایطهانهیهزیانرژیوهازامل

نمایدرهیلیلمیراوایارهامتغیرکسبوکاریرایرا کهشرکت

یریرونیزجمموجوییانبارهایخویراافزایشیهند،هاریسک

یلجسوتیکیرمفهوو هوانوهیهزتوسعهسیستممدیریت.است

حسیسووتمزسووارداریصوونعتیروواتعریووفهزینووهکوولواصووال

یلجسوتیکروهصوور مجوزا،توسوعههوانهیهزیهاسرفصل

یرراستایکنترللجستیک،ایجواییکروارچگییرهاریزیررنامه

زموا وسوازییلجسوتیک،رهینوههانهیهزیکاهشهاتیفعال

ریدراتوجهرهمقدارتقاضایمشتریونقطوهسوفار ومقدارخ

ازتورروزرگیهامحمولهیکوچکرههامحمولهترکیبزملاز

جملهراهکارهایمشترکیریوشرکتمووریمطالعوهیرجهوت

یلجسوتیکوقیموتتموا شودسمحصوور هوانهیهزکاهش

.هستند

 ی آتی ها پژوهش

اینپژوهشرعدازاجراییشد فازیو طرحشوییمتوصیه

سوالهواجورای5وهمچنینیرانتهواییورسهاارانههدفمندیی

کاملطرحنیزانجا ونتایجموریتحلیلقرارگیریتوارتووا یر

یلجسوتیکهوانوهیهزجهتتعدیلاثورا ایونطورحرورروی

.راهکارهایمناسبارائهکری

یرگوذارکهفاکتورهایتأثیرشوییمیرتحقیقا  تیتوصیه

روا، مدسیرایونپوژوهشیستره،یلجستیکهانهیهزافزایش

عواملوفاکتورهایرسطحاقتصایکوال ایورا ترکیوبشودسو

یهوانوهیهزراهکارهایییرمقیاسکال ررایزولمشوکال 

همچنینراتوسعهاینپژوهشروه.راریلجستیکیمطرحگریی

یهوانوهیهزتحلیلویکامولازوضوعیتتووا یموصنایعییگور

لجسووتیکیرایوورا انجووا یایوپووژوهشرایرسووطحکووال 

رایلجستیکیرتولیدناخالصیاخلیهانهیهزگستر واثرا 

.مشخصنموی

هوایلجسوتیکمعکووسپریاختوهیراینپژوهشرههزینه

اهایلجستیکمعکووسرتوا هزینهنشدس،یرتحقیقا  تیمی
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