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لجستیکشرکتهایموریمطالعهاست.نتایجنشوا یهنودس 

هزینههایلجستیک/مدلمفهومیهزینه/طرحهدفمندی

نههوایلجسوتیکروههفوتیسوت 
استکهیرسطحکال هزی 

ارانهها/راهکارهایکاهشهزینه
ی 

هزینههای زملونقل،نگهداریموجویی،انبواریاری،پوریاز 
چكيده

سفار وسیستمهایاطالعا ،جارهجایی،اندازسیستهسوفار 

هدفازاینپژوهشتوسعهمدلیمفهوومیرورایرررسویو

نههایمرروطرهسطحخدما مشتریا قارلتقسیمروویس،
وهزی 

تحلیلهزینههایاثرگذارررفرایندلجستیک،رااتکواروهایریوا 

کهرراساسنودصونعتررخوی هزینوههوا ازاهمیوتروارتری

موضووودیرزوووزسلجسووتیکوانجووا مطالعووههووایموووریییر

ررخوریارهستند.

شرکتهایکوچکومتوسطیرصنایعشیمیاییوصنعتخویرو

وههووایلجسووتیکیر
نتووایجفراینوودتحلیوولرووررویهزینو 

ویرنهایترررسیتأثیرطرحهدفمندییارانههاررهزینوههوای

ییهودکوهسوهمعمودسایون
شرکتهایموریمطالعهنشا مو 
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هزینههارههزینههایزملونقلوسرمایهموجوییاختصوا 

یراشود[.]3مفهوو  لجسوتیکیوک
یارایاهمیتخاصیمو 

یاری.یرمقایسههزینههایلجستیکقبلورعدازاجرایمرزلوه

مفهو ییرینهروویسکوهاز گذشوتهیرررگیرنودسمبوازچیچوو 

اوّلطرحهدفمندییارانههایرشرکتتکستارساینهزینوههوا

انباریاریوزملونقلرویساست[]1وتنهواروهکارخانوههوای

4/41یرصوودویرشوورکتفنرسووازیزر4/14یرصوودیریر موود

تولیدیمحدوینمیگرییوکلیهشرکتهاییولتوی،رازرگوانیو

زاصلازفرو افزایشیاشتهاند.ریشترینتأثیراجرایطورحیر


خدماتیمانندخریسفروشا ،رانکهاوسازما هاییکوهخودما 

اینافزایشرررویهزینههایزملونقلروهیلیول زایسوازی

ییهند وسایرسازما هوا همچوو ریمارسوتا هوا و
مالیارائهم 

قیمتهایزاملهایانرژیوهزینههاینگهداریموجوییروه

یشوی[.]5
مدارسوغیرسراشاملم 

یلیلشرایطمتغیرکسبوکاریرایورا کوهشورکتهواراوایار

رراساسپژوهشیکهیرسال4242انجا شودساسوتسوه

مینمایدرهیلیلریسکهایریرونیزجومموجووییانبارهوای


عاملهزینهها،خدما لجستیکورضایتمشتریا ریشتریناثر

خویراافزایشیهند،است.رهینوهسوازیزموا ومقودارخریود،

راررتصمیمهایلجستیکیشرکتهایاشتهکهایونگوواهیرور

ررنامهریزییرراستایکنترللجسوتیکوایجواییکروارچگییر

اهمیتموضودهزینههوایلجسوتیکاسوت[.]6یررسویاریاز

فعالیتهایکاهشهزینههوایلجسوتیکازجملوهراهکارهوای

کشورهااینهزینههوا یرررگیرنودسزوداقل  42یرصودازتولیود

مشترکیریوشرکتموریمطالعهیرجهتکاهشهزینوههوای

ناخالصیاخلی هارویس،کهیراینرینتوجهریشتریرهمقوله

لجستیکویرنهایتقیمتتما شدسمحصور هستند.

زملونقلشدساست[.]7
زایسازیقیمتزامولهوایانورژیوروهتبوع افوزایش

مقدمه

هزینههایزملونقلوراررووی موجووییانبارهواروهعلوت

یرطییهههایاخیر،رهینبوالافوزایشتنوودیرالگوهوای

مشووکال تووأمینکوواریرایوورا ازجملووهعواموولرووارروووی 

موریانتظارمشوتریا وروهتبوع افوزایشروزافوزو رقاروت

هزینههایلجستیکییرقیمتتما شودسمحصوور هسوتندو

صنعتییرشرکتهاررایررترییرتولیدا وخدما ،سازما ها

شرکتهانسوبت

اینمسائلاهمیتهزینههایلجستیکراررای

رهطورفزایندسای رهافزایشانعطافپوذیرییرخطووطتولیودو

رهقبلریشترنمویساست.

توسوعهمحصووور جدیوودروورایپاسو رووهنیازهووایمشووتریا 

اینمقالهیرچندرخشرهشرحزیریستهرندیشودساسوت.

پریاختهاند.امّامدیرا رسیاریازصنایعیریافتندکهرورایایاموه

رخشیکرهمرورپیشینهموضودپریاختوهاسوت،یررخوشیو

زضوریررازار،تنهارهبویفر یندهاییاخلیوانعطافپوذیرییر

رو پژوهشتشریحگرییدسویرقسومتسوهمودلمفهوومی

ییهایشرکتکافینیسترلکهتوأمینکننودگا قطعوا و
توانا 

پژوهشرراساستحلیلمحتواییایریا موضودارائوهوروایوی

یتوسعهرازارتولیدکنندس

استها
مواینیزرایدارتباطنزییکیراسی 

محتوای رااستفایسازنظرا خبرگا وضریبرشوهرررسوی

یاشتهراشند.فضایرقوارتی  هوا راروا چوالشهواییهمچوو 

شدساست.یررخشچهارمطالعوههوایموورییانجوا شودسیر

کاهشسیکلهایتولیدی،کاهشزما توزیوع،کواهشسوطح

شرکتهایکوچکومتوسط[]8یرصنایعشویمیایی وصونعت

موجوییوزما هایانتظارمواجهساختکوههموهایونموواری

خویروتشریحوهزینههای هاروارررسویصوور هوایموالی

ررایزفظسوی وریوماند یررازاررقارتضروریاست.زول

تحلیلشدساست.سرستغییرا هزینههوایراثوراجورایطورح

اینمعضال راعثایجایفر یندیشدکهمدیریتزنجیرستأمین

ارانهها رررسیویرنهایتراهکارهایی رهبوویجهوت
هدفمندیی 

[]4نا گرفتوایناعتقایرهوجوی مدکهرقاروتیرسوطحموا

کاهشهزینههایلجستیک،راتوجهرهاهمیتریشوترمودیریت

رینشرکتها مطرحنبویس،رلکهاینزنجیرسهایتوأمینهسوتند

هزینهها پسازاجراییشد طرح،رورایمطالعوههوایمووریی

یکنندولجستیک[]4رهعنوا رخشویاز
کهرایکدیگررقارتم 

ارائهورا زموو ناپارامتریوکیوجملوهایرررسویوروا زموو 

فریدمناولویترندیشدساند.رز رهذکراسوتکوهمودلارائوه

لجستیککلاغلبرهعنوا یکرخشرزرگیازیر مدفورو 

شوودسیررخووشسووهموویتوانوودمبنوواییروورایاصووالحسیسووتم

یشوند[.]44
کلارائهم 
شرکتهایمختلوفمتفواو 

تعریفهزینههایلجستیکیر

زسارداریوممیزیشرکتهایرزوزسلجستیکراشد.


یراشد.یرتعدایزیاییازشرکتهاگوزار هوایهزینوههوای
م
 .1مروری بر پيشينه پژوهش

لجستیکزتیراتجار مشاره،راهماختالفیارندو یتمهوای

یرایامهراتوجهرهموضودپژوهش،پیشوینهموضوودیریو

یکنند[.]44یریکشویوس
متفاوتیرایرهزینههایخویلحاظم 

رخشطبقهرندی وارائهشدساست.یرارتوداایریوا مررووطروه

اجزایهزینههایلجستیککلرههزینههایلجسوتیکاصولی،

هزینههایلجستیکمرورومووریتحلیولقورارگرفتوهاسوتو

هزینههایلجستیکجانبیوهزینههایلجستیکایاریتقسویم

سرسایریا مرروطرهزوزسیارانوهواثورا وپیامودهایطورح

تهایاصلیعملیاتیلجستیکهمچو زمولو
شدساست.فعالی 

ارانههاتشریحشدساست .
هدفمندیی 

نقل،جاروهجوایی،انبواریاریونگهوداریموجووییهزینوههوای

تعاریفمتفواوتیازلجسوتیکارائوهشودسکوهیکویازایون

یکنند.کارهوایعملیواتیجوانبیکوه
لجستیکاصلیراایجایم 

تعاریفمرروطرهانجمنمدیریتلجستیکاست.ررایناسواس

یشوند،همچو رسوتهرنودی،
مستقیماًراکارهایاصلیهدایتم 

لجستیکفر یندررنامهریزی،اجراوکنترلموثروکارایجریا 

ییهوایرودو روار
ررچسبزنی،روارگیریوتخلیوهو جاروهجوا 

(رورهجلوومعکوس)،انبار کارها،خدما واطالعا وارسته

یکنند.فعالیتهایمورتبط
هزینههایلجستیکجانبیراایجایم 

ره  هاازنقطهشورودتوانقطوهمصورفروهمنظووررور وری 

راخدما ایاریمانندررنامهریزیهزینوههوایایاریراتشوکیل

ازتیاجا مشتریاست.

ییهند[.]44سیساهزینههایمرروطرهنگهداریموجوویییر
م

اهمیتلجستیکازیوجنبهضروریروی وهزینهرررووی 

جریا []43وسطحخدما مررووطروهمشوتریا راروهعنووا 

استوفرایندلجسوتیکرضوایتمشوتری،ارز محصوول،

نههایپنها لجستیکمعرفیکریساست[.]41
هزی 

ییهود(انجمون
سویوهزینههایعملیاتیراتحتتأثیرقورارمو 

هزینههایلجستیکرهصور هزینههایعملیواتیوایا ری،

لجستیکایورا ).ارنسوو وییگورا ()4223اهودافمودیریت

هزینههاییاخلوخارجسازما ،هزینههاییاخلیومرروطروه

لجستیکرایریوموریافزایشعملکریتحویلیکشورکتیوا

خویسازما ویاهزینههایخوارجیومررووطروهشورکتهوای

یکزنجیرستأمینوکاهشهزینههاییکهرهوسیلهفعالیتهای

خدماتیلجستیک[]45یعنیهزینوههوایرورو سوراری،قارول

یانستهاند[.]3

یشوی،
مرروطرهلجستیکایجایم 

یراشند[.]44
یستهرندیم 


مفهو هزینهکلیرلجستیکرسیاررااهمیوتاسوت،چوو 

تهوایلجسوتیکی،
رمبر یرسال4999راتوجهروهفعالیو 

یتواند مبنایخوریررایتحلیلهایکواهشهزینوه
اینمعیارم 

یکمدلهزینهکلارائهیایساستکهروهارزیواریهزینوههوای

راشد.ردا نحوکهکاهشموثثرهزینوههوایلجسوتیک،رسویار

مختلفلجستیکررایرهینهکری خروجویسیسوتملجسوتیک

وارستهرهنگاسیکرارچهوسیستمیرهاینهزینههاست،یرزالی

یعنیخدما مشوتریا ،پریاختوهاسوت.یرایونمودلرمبور 

کهتمرکزرویزداقلکری هزینههرزوزسروهصوور مجوزا

هزینههایلجستیکراشاملهزینههایزملونقل،انبواریاری،

ممکناسترهوسیلهافزایشهزینهیرزوزسهایییگورجبورا 

نگهداریموجویی،اندازسیستهسوفار ،هزینوههوایپوریاز 

شوی[.]5تحلیلهزینههایلجستیکیرمفهو هزینهکلنشا 

سفار وهزینههایمرروطرهسطحخودما مشوتریا یانسوته

یهندسنقشکلیدیهزینوههوایلجسوتیکیرمودیریتکوری 

شدساند.
نههاتشریح 
است[،]46کهیرایامهاینهزی 

فاکتورهایلجستیکرویسویرنتیجهتوجهروهتموا هزینوههوا

هزینههایزملونقلشاملهزینهتجهیزا زمولونقول

نووههووای
روورایموودیریتاهمیووتخاصووییاری[.]42[،]9هزی 

ماننداستهالکتجهیزا ،هزینههایعملیاتیزملونقولویر
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صور ررو سراریزملونقلتنهاشاملهزینههوایزمولو

ریسکموجویی،خدما مرروطرهموجوییوهزینههایمتغیور

یراشد.هزینههوایعملیواتیشواملهزینوههوایسووخت
نقلم 

یراشند،چراکهرهمیزا سوطحموجووییرسوتگی
فضایانبارم 

مصرفی،زقوقویستمزیپرسنلعملیاتیمسوتقیمومودیریتو

یارند.هزینههایمتغیرفضایانبار شاملهزینوههوایمتغیور

نیروهووایسووتاییپشووتیبانی،عووواریراهووداریوریمووهزموول

اجارسرهاویاگرمایشانبارهارویسکهراافزایشموجووییانبوار

یراشند[.]47اجارسرهواونگهوداریوتعمیورا وسوایلنقلیوه
م

یکنند[.]46ررطبقنظرارنسو وهمکارا 
اینهزینههاتغییرم 

یشووند.
[،]49نیزجوز هزینوههوایزمولونقولمحسوو مو 

(،)4223رزرگترین جز یرهزینههاینگهداریموجوییهزینه

هزینههایزملونقلیررخشهایزملونقلجایسای،ریلی،

سرمایهاست[.]3هزینههایسرمایهشواملسورمایهاختصوا 

یریووایی،هووواییوخووطلولووهای[،]48قاروولتوجووهاسووت[.]49

یایسشدسرهموجوویی،موجوویییرجریوا ،مووایوتأسیسوا 

هزینههایگمرکیشاملهزینههوایتورخیصکوارازگمورک،

یشووند.هزینوههوایریسوک
مرتبطروانگهوداریمحصوولمو 

زقالعملکوارا گمورک،هزینوههوایانبواریاریو
پریاختهای 

موجوییشاملموارییچو منسوخشدگی،خرارویویوافاسود

رارگیریوتخلیهیرگمرکاست[.]41

یراشند.هزینههایخدما شاملریمهومالیا رویسکوه
شد م 

محرکهایهزینهیرفعالیتهایزملونقلشاملزجمو

ییهنود،
سطحموجوییوفضایانبارهزینهریموهراافوزایشمو 

وز کارهایجارهجاشدس،مسافتزمل،تعدایتحویلها،ساعت

همچنینمبلغریمهرهارز محصولونود نیزرسوتگییاری

کارینیرویانسانی[،]42ظرفیترارگیری،جوا گوییزملو

[.]42فاکتورهایمثثریرهزینههایموجووییعبارتنوداز:رو 

یراشوند[.]47
نقلیررراررریسکخراریمحصولوزووای مو 

خرید،مقدارتقاضا،گری موجویی،تغییورا سوطحموجوویی،

هزینههایزملونقولهمچنوینتوارعیازموقعیوتقرارگیوری

نودانباروکاراییسیسوتمانتقوالاطالعوا [.]47هزینوههوای

کارخانهیرزنجیورستوأمینوفاکتورهوایروازارهمچوو نوودو

نگهداریموجوییهمچنینرهعنوا تارعیازموقعیتقرارگیری

یراشند[.]41
موقعیترازارم 

کارخانهیرزنجیرستأمین،نزییکیرهرازاروفاصولهزموانیروین

یکننود
انبارهانقشعمدساییریکزنجیورستوأمینایفوامو 

یراشوند.هزینوههواینگهوداری
ارسالسفار تایریافتکارم 

[.]42هزینههوایانبواریاریشواملهزینوههوایثاروتومتغیور

موجوییوزملونقلمهمترینهزینههایرتوسعهاسوتراتژیک

کارگرا انبار،هزینههایثارتنیرویستاییانباروهزینوههوای

یراشند[.]41
سازما هاازنظرلجستیکیم 

یشوند.هزینههوایثاروتفضوایانبوار 
ثارتفضایانبار م 

هزینههوایپوریاز سوفار وسیسوتمهوایاطالعوا یر

یرررگیرندساجارسرها،هزینههایگرمایشوهزینههایاستهالک

ارتباطرواپوریاز سوفار هوایمشوتری،توزیوع،ارتباطوا و

یراشد.ریشترهزینههایانبوار
سرمایهوتجهیزا ضروریانبارم 

یراشوند[.]44هزینوههوایپوریاز سوفار 
پیشرینیتقاضام 


راسطحذخیرسموجوییانبارتغییرنخواهدکوری،امّوانسوبتروه

شاملکلیههزینههاینفرسواعتپرسونلازمرزلوهارسوالتوا

ییهودکوه
یکنود،وایونمسوألهنشوا مو 
تعدایانبارهاتغییرمو 

یریافتوپریاز سفار رویسورهتعدایسفار هایمشوتری

یراشند[.]46یر
هزینههایانباریاریمستقلازسطحموجوییم 

رستگییاری[.]46هزینههایسفار یهیرهتأمینکنندگا نیز

یرستهرندی،رارگیریوتخلیوهنیوزقارول

نهها
اینهزینهها،هزی 

یگیوری[.]47
جز هزینههایتدارکا رویسویراینمقولهقرارم 

توجهاسوت[.]42هزینوههوایرسوتهرنودیشواملهزینوههوای

هزینههایسیستمهایاطالعا شاملهزینههایسرمایهگذاری

تکنولوژیرستهرندی،تجهیزا مکانیکیرستهرندی،هزینههوای

نههوای
نههاینگهداریتجهیزا وهزی 
تکنولوژیاطالعا ،هزی 

جانبیوهزینهنیرویانسانیموریاستفایسیرعملیا رستهرندی

موز نیروهایستاییاست[.]44

هستند[.]47
هزینههاینگهداریموجوییشواملهزینوههوای:سورمایه،

هزینههایجارهجاییشاملجارهجاییموایرینخطوطتولید،
ییها رهیاخلیاخارجازسازما وجاروهجواییکارهوای
جارهجا 

ررگشتیاست[.]41هزینههایاندازسیستهسفار یرارتباطروا

یراشد،تنهااقلیتیازشرکتهوا
لجستیکوزنجیرستأمین[]45م 

یافتند،راتغییریراندازسیسوتهسوفار یر
تولیدوخریداتفاقم 

هزینههایلجستیکرارهصور مجزاوپیوستهثبتوروازرینی

نههایظرفیوتیر
رخشتولیدهزینههای مایسسازیتولیدوهزی 

یکنند.کنترللجستیکتنهاشاملمحاسبا وثبتهزینوههوا
م

نتیجهانتقالوجارهجاییموایتغییرخواهدکری،یررخوشخریود

یراشد،رلکهشاملرازرینیونظار ررعملکریوکیفیوتنیوز
نم 

ینماید[.]46
نیزهزینههایخریدیرمقاییرمختلفخریدتغییرم 

یراشد.یامنههزینههایکلیلجستیکیرصنعترین5توا45
م

هزینههایمرروطرهسطحخدما مشتریشوامل:هزینوههوای

یرصدویرشرکتهایرازرگانیرین42تا45یرصودازگوری 

نهیوازدهایپشوتیبانی
ایجایمطلوریتیرسفار مشتری،هزی 

ییهد.ررایخریسفروشا ،هزینههایلجستیک
مالیراتشکیلم 

خدما وهزینههایمرروطرهرسیدگیروهکارهوایمرجووعی

یراشد،راوجوی
ریشتراز33یرصدسویزاصلازفرو خالصم 

است[.]44هزینههایمرروطرهسطحخدما مشتریرهوسیله

این،هنوزثبتوپایشهزینههاتوسطخریسفروشا روهیرسوتی

یگیرند[.]47
انتظارا مشتریا تحتتأثیرقرارم 

نههایلجسوتیکرحوثمهوم
یشوی[.]44یرزمینههزی 
انجا نم 

هزینههایلجستیکیرصور توزیعمستقیممحصوور از

ییگریکهمطرحاست ،مدیریتهزینوههوایلجسوتیکاسوت.

انباررهیستخریسفروشا ،شواملهزینوههوایزمولونقولو

ررایکاهشهزینههایلجستیکرهیکسیستممدیریتهزینه

یراشد،یرصوور اسوتفایسازمراکوزتوزیوعواسوطه،
موجوییم 

لجستیککاراومثثرنیازاست[.]44

هزینههایزملونقلازانباررهمراکز،هزینههایزملونقول

یرایامهرهتعوداییازپوژوهشهوایانجوا شودسیرزووزس

ییهواروه
شهریازمراکزرهخریسفروشا ،هزینههوایجاروهجوا 

کاهشهزینههایلجستیکاشارسشدساست:مسألهرخشرنودی

وسایلنقلیهمراکزوهزینههایخویمراکزتوزیوعروههزینوههوا

یهارهخصو یرموریکارهایفاسد
رازاریررخشخریسفروش 

یشوند[.]43
اضافهم 

شدنییرقسمتیازقارساروپاتوسوطگروهویازمحققوینمووری

نتایجیکرررسیانجا شدسیرهزینههایلجستیک مریکوا

رررسیقرارگرفتهاست،رهگونهایکهرتوا هزینههوایرواری

ییهد کهزملونقلمهمتورینجوز یر
یرسال 4228نشا م 

زملونقلرهیلیلمسافتهایزیایوزما تحویلطوورنیرا

هزینههای  هارویس،رهطوریکوههزینوههوایزمولونقول

کاهشیای.راتوجهرهوضوعیتروازارونوودمحصوولهورچوه

52یرصد،نگهداریموجوویی42یرصود،انبواریاری42یرصود،

پراکندگیجغرافیاییرازارهاکمترراشدهزینههایلجستیککمتر

هزینههایمرروطرهخدما مشتری/پریاز سفار 7یرصود

خواهدروی[.]46
رسهووایتووأمینچنوود
یکوویازمسووائلموووریتوجووهیرزنجیو 

وهزینههایایاری3یرصدازهزینهکوللجسوتیکراتشوکیل

مرزلهایاستفایسازواسطههاجهتکاهشهزینههایموجوویی

ییهند[.]7
م
نرخهوایرهورس
موانعرهینهسازیهزینههایلجستیکشامل 

وزملونقلاست.تعیینفراوانیوتواترزملررایهورمسویر

رار،کمبوویرازارهوایرقوارتی،کمبوویاطالعوا روازار،ضوعف

رایرنظرگرفتنظرفیتوتعدایوسایلنقلیهوزجوممحصوول،

زیرساختهایارتبواطی،ضوعف زیرسواختهوای زمولونقول،

جهتزداقلنموی اینهزینهها،رایودمووریتوجوهقورارگیوری

وضعیتقوانینزملونقلوغیرسهستند[.]41وضعیتسواختار

[.]47

صنعتیوتوسعهاقتصایی،ساختارزمولونقول،انبوار روارو

روارطرینسازما هوا وشورکتهوایخودماتیلجسوتیکو

استفایسغیررهینهازفضایانباروعود روهروزرووی اطالعوا 

یکنو دیو
تصویریکهعنوا تجارییاررنودیرذهونایجوایمو 

مدیرا ازمدیریتلجستیکوتکنولوژیاطالعا ازجملهعلول

شرکتهایخودماتی

فاکتورموثرررقارلیتاطمینا سازما هاره

شدساند[.]41
نههایلجستیکراریرچینذکر 
ررایهزی 

است.ایناطمینا رهعنوا یوکپوارامتراجتمواعیروههموراس
پارامترهایاقتصایییرکاهشهزینههایلجسوتیکنقوشیاری

یشویمبحوثکنتورل
رحثمهمیکهیراینرخشمطرحم 
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ییهدکه
یهایانجا شدسیراینقسمتنشا م 
نتایجرررس 

[.]48
یکشرکتخریسفرو راهدفکاهشهزینههوایزنجیورس

اکچرتحقیقا انجا شدسیرمحدویسهزینههایزمولونقولو

تأمین ،ازیکشرکتخدماتیلجسوتیکجهوتطرازویمجودی

انباریاریرویساند ویکمدلجامعررایهزینوههوایلجسوتیک

زنجیرسوگستر شبکهزمولونقول،اسوتفایسنمووی .پوساز

ارائهنشدساست.یرجدولشمارس()4رراساسمرورایریا انجا 

گذشت1سال،شبکهزملونقلاصالحوهزینوههوایمررووط

شدسیررازسزمانیازسال4999تا4244کلیههزینههایرمقوله

ردا  42یرصدکواهشپیوداکوری،همچنوینرواکواهشزجوم

لجستیکیرسطحسازسومتغیرهوای هواازییودگاسمحققوا 

موجوییو زایشد سرمایهیرگیرمرروطره ،فرصترشودو

یستهرندیشدساست.


توسعهشرکتفراهمشد[.]49
جدول  -1دستهبندی هزینههای لجستیک از دیدگاه محققان
هزینههای لجستیک
هزینههای حمل و نقل
هزینهاستهالکمالکیتیااجارسرهاوسایلنقلیه(&)Somuyiwa, 2010

هزینهتجهیزا زملونقل

()Chao-yang et al. 2011
نههاینگهداریوتعمیرا ،زقوقپرسنلعملیاتی
هزینهسوختمصرفی،هزی 

هزینههایعملیاتیزملونقل

مستقیم،زقوقمدیریتونیروهایستاییپشتیبانیوریمهزمل( Chao-yang

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

---

)Borgqvist& Hultkrantz, 2005(&)2011

نههایانباریاری
زقالعملکارا گمرک،هزی 
هزینههایترخیصکار،پریاختهای 

هزینههایگمرکی

ورارگیریوتخلیهیرگمرک()Cesca, 2005
هزینههای نگهداری موجودی

هزینههایریسکموجویی(&)Chao-yang et al. 2011(&)Fröderberg, 2006
()Borgqvist & Hultkrantz, 2005

هزینههایمنسوخیافاسدشد ()Cesca, 2005(&)Somuyiwa, 2010

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

موجوییانبارهاوموجوییکارینیمهساخته()Cesca, 2005

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

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

هزینههایگرمایشواجارسرها(Borgqvist& (&)Fröderberg, 2006

)Hultkrantz, 2005

هزینههای انبارداری
یرستهرندی()Cesca, 2005(&)Somuyiwa, 2010

هزینهها
هزینههایثارتومتغیرکارگرا انبار()Fröderberg, 2006
هزینههایثارتنیرویستاییانبار(Borgqvist & (&)Fröderberg, 2006

)Hultkrantz, 2005
هزینههایثارتفضایانبار 
هزینههایرارگیریوتخلیهانبار(Gudehus & Kotzab, (&)Somuyiwa, 2010

)2009

یرستهرندی،تجهیزا مکانیکیرستهرندی،موایمصرفی

یها
هزینههایتکنولوژ 
یررستهرندیوهزینهنیرویانسانی()Chao-yang et al. 2011

----هزینههایاجارسرها،گرمایشواستهالکتجهیزا انبار()Fröderberg, 2006
&()Borgqvist & Hultkrantz, 2005
---

هزینههای لجستیک
هزینههای پردازش سفارش و اطالعات
هزینههایپریاز سفار (Borgqvist & Hultkrantz, (&)Somuyiwa, 2010

)2005

پیشرینیررای
نههای 
هزینهیریافتسفار ازمشتریا ،پریاز سفار وهزی 
تغییرا قیمتوتغییرا عرضهوتقاضا()Fröderberg, 2006
نکنندگا ()Chao-yang et al. 2011
هزینههایسفار یهیرهتأمی 

ستمهایاطالعا مچلChao-yang et (&)Somuyiwa, 2010(ERP
هزینههایسی 

---

)Borgqvist & Hultkrantz, 2005(&)al. 2011
هزینههای اندازه دسته سفارش

هزینههای جابهجایی

اندازسیستهسفار مرروطرهتولید ()Fröderberg, 2006

ییهارینخطوطتولید()Cesca, 2005
جارهجا 


اندازسیستهسفار مرروطرهخرید ()Fröderberg, 2006

ییهارهیاخلیاخارجازسازما ()Cesca, 2005
جارهجا 


هزینههای سطح خدمات مربوط به مشتری
هزینههایمطلوریتسفار

هزینههایوازدهایپشتیبانیخدما ()Somuyiwa, 2010

()Somuyiwa, 2010

یارانهها[]32یکیازارزارهایمهمزمایتییولتهاهسوتند

همراسرویساست.همچنوینیولوتهودفجدیودیرایرجهوت

کووهروورایزمایووتازمصوورفکننوودگا ،تولیوودکننوودگا و

استفایسازانرژیهایمتنودیرسبدانرژیمصرفیلحواظکوریس

صایرکنندگا پریاختمیشوند،کهاورًرهمصرفکنندگا اجازس

است[.]35

مییهدکارهاوخدما رایرقیمتهایپایینترازقیموتهوای

ییهدکهرارطهمهمیرین
نتایجتحقیقا یرنیجریهنشا م 

رازارخریداریکنندوثانیاًیر مدهایتولیدکنندگا رایرمقایسوه

تقاضاویارانههایسوختوجوییاری.ررایزداقلکری مقاومت

رازالتردو مداخله،افزایشمییهدویاهزینوههوایتولیودرا

شهروندا یرنیجریه،رایدزذفیارانههایسووختروهصوور 

ییهد[.]34یارانهها،شکلیازکمکمالییولوتاسوت
کاهشم 

تدریجیتوسطیولتانجوا شوویویرنهایوتتقاضوایفوراوا 

کهرهیکتجار یارخشاقتصاییررایجلوگیریازرکووی 

فعلیررایسوختراکاهشیهود [.]36یرایتالیوا،کموکهوای

صنعتوافزایشقیمتتولیدا ویاررایترغیوبروهاسوتخدا 

مالیرینسالهای4996تا4221تحتسیاستهایمنطقوهای

عاملهای
تراعطامیشوندوهدفکاهشهزینه 

نیرویکارریش

رهشرکتهایخصوصیواقعیرنوازیضوعیفاقتصواییاعطوا

یراشود
وروییویرنتیجهافزایشمیزا محصور خروجویمو 

ییهودکوه
شد.نتایجرررسیاثرا اجرایایونقوانو نشوا مو 

[.]33[،]34یارانههایصنعتیعموماًرهعنوا ررنامهیولت،کوه

ییهایثارتوخروجوی شورکتهوا ازرشودرواریی
اشتغال،یارا 

اهدافواثراتیرایرجهتاعطاییکمزیترراییکصونعت

ررخوریارشدساند،ولییرموریرهرسوریاینشورکتهواازرشود

یکند،تعریفشدساست[.]31
یاگروهیازصنایعینبالم 

کمترینسبترهشرکتهواییکوهازکموکهواییولوترهورس
رویساند[.]37
نبریساند،ررخوریار 


یرایامهرهتجررهررخیازکشورهایرپریاختیارانوهاشوارس
شدساست:تجررهکشوریهمچو چینیرپریاختیارانهتوسط

یرایرا نیزمشکالتی همچو رارطهمستقیمرهرسمنودیاز

یولتیررخشانرژیازقدمتزیاییررخوریاراست.رهطووری

یارانههارامیزا مصورف،افوزایشضوایعا وقاچواق،افوزایش

کهکنترلقیمتهایانرژیوپریاخترهایناچیزیاز توسط

ریرویهمصرفوفشاررورمنوارععموومیرویجوهیولوت،عود 

مصرفکنندگا خسارا جبرا ناپوذیریراروهایونرخوشواری

هایانرژیطیسالهایاخیرکهمنجرروهایجوای

افزایشقیمت

کریساست.رنارراینچشمانداز زایسازیرخشانورژیروازوذف

شکافرینقیمتهاییاخلیوجهانیانورژیشودساسوت،افوت


زاملهایانرژیازهزینوه
تدریجییارانههاوتارعیتقیمتانواد 

شدیدرهرسوریانرژی وغیرسیرعملکورینظوا قبلویپریاخوت

نالمللیانورژی
اقتصاییعرضه راتوجهرهشرایطرازارهایری 

یارانهوجوییاشت.]38[.رراساساطالعوا گوری وریشودسیر
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ایرا ازسال4382تا4385میانگینسهمکلیارانههاازتولیود

رو هایکیفینظیرمصازبهررغنایپژوهشافزویسوازطرف

ناخالصیاخلییراینششسال48/6یرصد ومیانگیننسوبت

ییگررااستفایسازرو هایکمینظیرتحلیلهای ماریاعتبوار

یارانهزاملهایانرژیازتولیدناخالصیاخلی46/1یرصدروویس

ورواییتحقیقرافزونیرخشید.راتوجهرهتوضیحا فوقایون

است[.]34ایرا رهعنوا یکیازرزرگترین پریاختکنندسهای

پژوهشازجنبهکیفیوکمیتشکیلشدساست.همچنینتأکیود

یارانهیرجها شناختهشدسروی[.]39

اینپژوهشزلمسائلجاریسوازما هوا یرمقولوهلجسوتیک

مصرفکنندس اصلیسووختیرایورا رخوشزمولونقول
یراشد.راهکارمیا مدّ ررایخروجازرحرا مصرفسوخت
م

رویس،رهخصو رااجرایطرحهدفمندییارانههاکهمشوکال 
صنعتوتولیدکشورازیغدغههایاصلییرزالزاضراست.


یررخشزملونقل،هدفمندکری یارانههواوافوزایشقیموت

یرمرزلهاوّلرامرورنقایانهایریا موضوودروهشناسواییو

یتوانودتوسوعهسیسوتم
یراشد.راسکارهایرلندمدّ م 
سوختم 

محتواییعواملتشکیلیهندسهزینههوایلجسوتیک

طبقهرندی

زملونقلریلیراشد[.]12

رهصور یکرارچهپریاختهشدساسوت.خروجویایونمرزلوهروا

یکنند کههمهنظا هایتوسعهیافتوه
صازبنظرا تأکیدم 

انجا تحلیلمحتوا،توسعهمدلیاستکهنشا یهندسسازسهای

وقدر هایصنعتیررزسبنیازوشورایطاقتصواییخوویروه

اصلیتشکیلیهندسهزینههایلجستیکرههمراسمتغیرهای 

جاینسخهزذفیارانه،فرمولتعدیلواصالحیارانوهراینبوال

است.رهمنظوراطمینا ازروایوییسوتهرنودیمتغیرهواازنظور

کریساند[.]14یرایرا یولتنهم،تدوینطرزویرنیوایینرورای

خبرگا وجمعرندینظرا راشاخصضریبرشهاستفایسشدس

اصالحساختاراقتصواییکشوورراکلیودزی ،کوه اصوالح نظوا 

است.

تخصیصوتوزیع یارانهها نیزازررنامههای رووی [.]14طورح

یرمرزلهرعدرااتکارهمدلمفهومیهزینه،کهازسازسهواو

یولتررایهدفمندکری یارانههایکارهایاساسوی ،روهایون

متغیرهاتشکیلشدسیومطالعهموریییرشرکتهایتکستارس

گونهروی ،کهظورفپونجسوالقیموترخوشاعظومکارهوای

وفنرسازیزرگلرایگا انجا ورااستفایسازرررسیصور هوای

یارانهایهمچو فر وریسهایمرتبطراانرژیونفتوکارهوای

نهایهور
مالیوانجا مصازبهراوازدهایمرروطهچارچو هزی 

اساسییارانهای،رهقیمتتما شدسیارقارتی عرضهشویویر

یلجستیکیشرکتها

شرکتاستخراجگریید.یرنهایتهزینهها

مقارول32یرصوودازمووازاییر موودیولوتازمحوولفوورو ایوون

قبلورعدازاجرایمرزلهاوّلطرحهدفمندییارانههارااستفایس

ییارد[.]34
محصور رهتولیداختصا م 

ازرو تحلیلرهشیوسسلسلهمراتبیرتبوهرنودیوروایکودیگر

یرزالزاضرپسازگذشتیکسالازاجراییشد طورح

مقایسهشدساند.یرنهایترارینشویکوهازانجوا مرازولفووق

هدفمندییارانههااثرا  یررخشتولیدنمایوا شودساسوت.

روهیسووت موودسوانجووا مصووازبه،راهکارهوواییجهووتکوواهش

میرویکهاینطرحیررخوشلجسوتیکشورکتهوااثور
انتظار 

هزینههایلجستیکارائهووجویرارطهرینراهکارهواوکواهش

عنایاریررهزینههاییکهوارستهرهانرژیرویسیاشتهراشود.یر

م

هزینهرااستفایساز زموو ناپارامتریوکیوجملوهایBinomial

اینپژوهشراانجا یومطالعهمورییاثرا پیوایسسوازیطورح

رررسیشدساست،سرسراهکارهوایتاییودشودسروااسوتفایساز

هدفمندییارانهموریتحلیولقورارگرفتوهوراهکارهواییرورای

شدساند.
زمو  ماریفریدمناولویترندی 

نههایلجستیکارائهشدساست.
کاهشهزی 
 .3مدل مفهومی هزینههای لجستيك
 .2روش پژوهش

نتایجمرروطرهمرورپیشینهپوژوهشیرقسومت()4نشوا 

اینپژوهشازنوود مطالعوههوایمووریی چندگانوه []13و

یهندس استکهیرسطحکال هزینههایلجستیکرههفوت

توصیفیاست.یراینپژوهشسوعیشودساسوتروااسوتفایساز

یست هزینههای:زملونقول،نگهوداریموجوویی،انبواریاری،

پریاز سفار وسیستمهایاطالعا ،جارهجایی،اندازسیسوته

راتوجهرهمطالبفوققلمرومکانیپژوهشیوشرکتتوک

سفار وهزینههایمرروطرهسوطحخودما مشوتریا قارول

ستارسرا 437نفروشرکتفنرسوازی زرگلرایگوا روا454نفور

تقسیمرویس،کهرراساسنودصنعتررخیهزینوههواازاهمیوت

میراشند.
پرسنل 

رارتریررخوریارهستند.نمویار()4مدلارائهشودسرا روهطوور

 .4-1مدل هزینههای لجستيك مطالعه موردی اوّل

مییهد.هما طور کهیراینشکلنشا یایسشودس
جامعنشا  

شرکتتکسوتارسگلرایگوا یرزمینوهتولیودانووادلولوهو

هزینهها یلجستیکشواملهفوتسوازس،کوههورسوازسنیوزاز

یمترفعالیوتیاریو
اتصار یرسایزهایمختلف42تا345میل 

متغیرهاییتشکیلشدسکهرراساستعاریفعملیاتیارائوهشودس

تولیدا  یرصونعتسواختما ،سیسوتم ریواریکشواورزیو

یررخشایریا موضودقارلمحاسبهاند.رواییمحتوایمدلروا

یگیری.مووایاولیوهمووری
تأسیسا فاضال موریاستفایسقرارم 

استفایسازنظرا  45نفرخبرسورارررسیضرایبفرمولرشوه

نیازیرصنعتپلیمرازتولیدا صنعتپتروشیمیروویسکوهایون

ررایهرمتغیورتحلیولگرییود.تموامیضورایبروارتراز2/19

یراشود.صونعتیکوه
صنعتیکیازارکا اصلیصنعتکشورم 

رهیست  مودسکوهروایویمتغیرهوایمودلرورایانودازسگیوری

رازار تحتکنترلسازما رورسرویسوشرکتهایمتنووعی

ییهد.
نههایلجستیکرانشا م 
هزی 

یکننود.مووایاولیوه
رهصور یولتیوخصوصییر فعالیتم 
مورینیازیرفرایندتولید:انووادپویویسوی،کررنوا کلسویم،

 .4مطالعههای موردی

یراشوند.
استارالیزر،تیتا ،اسیداستاریک،یویس،روغنوغیرسمو 

هما طورکهاشارسشدرو انجوا ایونپوژوهشمطالعوه

تأمینموایاولیهیاخلیازپتروشیمی رایا ،غدیر،رندراما ،الوند

مورییاست،رنارراینشرکتهایکوچوکومتوسوطیرصونایع

وپتروشیمیاراکازطریقرازاررورسویاخریدمستقیمانجوا 

مختلفهدفانجا مطالعههایموورییروویسانود.شورکتهوای

یشویوخریدخارجیراواسطهیکشرکترازرگانیوازطریق
م

کوچکومتوسطیرکشورهایمختلفجها یارایشباهتهای

یگیری.موایاولیهروه نسوبتهوایمشوخص
مرزیریاییانجا م 

یتوا تعریفوازدویکسوانی
رسیاریهستنداماراوجویاین،نم 

یشوند وپس
توسطمیکسرجهتتزریقرهخطوطتولید مایسم 

از هایاشت،هرکشورراتوجوهروهشورایطخوا خوویوروا

ازطیپروسهتولیدورستهرندییکسریازمحصور رهانبوار


معیارهاییهمچو تعدایکارکنا  ،میزا سرمایهومیزا گری 

یشوند.تولیدا شرکتمحصولنهواییرورای
محصولارسالم 

مالیسارنهتعریفیازاینرنگواسهواارائوهکوریساسوت[.]11یر

یهوای
مصرفمشتریا استوتوسطعمدسفروشوا ونماینودگ 

ایرا راتوجهرهتعریفسازما صونایعکوچوکوشوهرکهوای

یشوی.
فرو یرسراسرایرا توزیعم 

صنعتیرراساستعدایکارکنا ،شرکتهایرواکمتوراز52نفور

راتوجهرهمدلهزینوهایارائوهشودسیرنموویار(،)4انجوا 

یتوا کوچکتعریفنمویوشرکتهایرواکمتوراز
پرسنلرام 

مصازبهرامدیرا وازدهایمرروطهومسوتندا موالیشورکت،

452نفرپرسنلرهعنوا متوسطتعریفشدساند.رهیلیلاهمیت

هزینههایلجستیکراتحلیلمحتواییایسهامقولهرندیومدل

نقشکسبوکارهایکوچوکومتوسوطرورتوسوعهاقتصوایی

مورینظریرنمویار()4ارائهشدساست.

کشورو سویبپوذیریرواریایونشورکتهواازاجورایطورح
هدفمندییارانهها،یراینپژوهشتمرکزمطالعههایمورییرور
اینکسبوکارهااست.

9

شماره  �85فروردین و اردیبهشت  -2931ویژهنامه بررسیهای بازرگانی

هایمالکیت(وسایلنقلیهمستهلک)

(
هزینه )

)(IT

IT

نمودار  -1مدل هزینههای لجستیک کل

نمودار  -2مدل هزینههای لجستیک شرکت تک ستاره

نتووایجیرشوورکتتووکسووتارسنشووا یهنوودس اسووتکووه



سایرهزینههایذکرشودسیرمودلمفهوومیروهیسوت مودساز
یشوند.
ایریا موضودیراینشرکتثبتوپایشنم 

یزملونقول،

هزینههایلجستیکشرکترهپنجیست هزینهها
نگهداریموجویی،انباریاری،پریاز سوفار و سیسوتمهوای

 .4-2تحليل هزینههای لجستيكی مطالعه موردی اوّل

اطالعا وهزینههایجارهجاییقارلتقسیماستوهرکودا از

اولویتهزینههاراانجا تحلیلیرسطحسو سلسلهمراتوب

اینهزینهها ازمتغیرهاییمطارقرانمویار()4تشکیلشودسانود.

مدلارائهشدس،یریورازسزمانیقبولازاجورایطورحیرسوال

یررخشزملونقلخریدکلیوههزینوههواروهعهودسشورکت

ارانههایرسال
4389ورعدازاجرایمرزلهاوّلطرحهدفمندیی 

یراشدوانجا  ررو سراریشدساست.هزینههوایزمولو
م

یراشد.رز رهذکراستکهاعودای
،4392مطارقراجدول()4م 

یراشودوتنهوایر
نقلمرروطرهفرو روهعهودسخریودارا مو 

شدساند.
هزینهمستقیماًازصور هایمالیاستخراج 

موارییخا طبققراریایویرصور خریدرازجومروار،روه
یلیلرعدمسافتورارروی اینهزینهررایخریداریرصودیاز
یشوی.یرانبار کلیههزینههوای
هزینهزملرهخریدارپریاختم 
فضایانبار هزینههایثارترویسوهزینهمتغیروجووینوداری.
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جدول  -2اولویتها در هزینههای لجستیک قبل و

تعلیقخویروکارررییارندهمچو انوادفنرلول،موجگیروغیرس

بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها

مشغولرهفعالیتاست.یرشرکتفنرسازیزرتأمینموایاولیوه

هزینههای لجستیک

اولویتها قبل اولویتها بعد

یاخلیازفوری لیاژیایرا یریزیوتأمینموایاولیهفنرلولاز

ازاجرای طرح ازاجرای طرح

یگیری.موایتأمینیاخلرهیویستهموایمستقیمو
خارجانجا م 

یزملونقلخریدوکرایهتخلیهرار

هزینهها

2/387

2/453

هزینههایسرمایهموجویی

2/443

2/124

یشوندویکسریییگرمواییهستندکوهرواواسوطه
ارسالم 

هزینههایثارتپرسنلانبار

2/441

2/219

یرستهرندی

هزینهها

2/294

2/212

تبدیلکارجهتتغییرقطررهکارخانهارسالمیشوند.مشوتریا 

هزینههایپریاز سفار 

2/284

2/212

محصور شرکتفنرسازی زرسایرا(تهرا وکاشوا وپوارس

هزینههایثارتفضایانبار

2/254

2/249

جارهجایی
هزینههای 

2/231

2/247

خویرووسایرایدک)،ایرا خویرو،زامیایوتوزیعرهرازارتهورا 

هزینههایزملونقلفرو 

2/242

2/2223

هزینههایارتباطا لجستیکی

2/225

2/2245

هزینههایرارگیری

2/223

2/2247

راتوجهرهمدلهزینوهایارائوهشودسیرنموویار(،)4انجوا 

هزینههایگمرکی

---

2/471

مصازبههایهدایتشدسزضوریرامدیرا وازدهایمرروطهو

هزینههایثبتسفارشا خارجی

---

2/2244


ییهودکوهروارتریناولویوتهواروه
نتایجارائهشدسنشا م 
هزینههایزملونقلخریودوگمرکویوهزینوههوایسورمایه
موجوییاختصا یاری.تغییرترتیباولویتهایریورازسزموانی
رهیلیلافزایشموجوییانبارهارویسکهیرجدول()1رهتفصیل
مدساست،همچنینرعدازاجرایطرحهدفمنودییارانوههواروه
یلیلمشکال شرکتهایپتروشیمیشرکتتصمیمروهواریا 
نههایراریگمرکیرویس
موایاولیهگرفتکهنتیجهاینکارهزی 
است.رارروی هزینههایسورمایهموجووییروهیلیولشورایط
مینمایدره
متغیرکسبوکاریرایرا استکهشرکتهاراوایار 
یلیلریسکهایریرونیزجمموجوییانبارهایخویراافزایش
یهند.
 .4-3مدل هزینههای لجستيك مطالعه موردی دوم

شوورکتفنوورسووازیزر،عضوووگووروسفنرسووازیزروگووروس
خویروسازی سایرایرزمینوهتولیودمحصوورتیکوهیرسیسوتم


یشوند.یکسریازموایمستقیمرهکارخانوه
راواسطهتقسیمم 

یراشند.یرموریمحصورتیکهنیازرهواسطهتکمیلکارررای
م
یشوی.
مونتاژیارندمحصور رهتکمیلکارارسالم 

مستندا مالیشرکت ،هزینههایلجستیکراتحلیولمحتووای
یایسهامقولهرندیومدلمفهومیمورینظریرنموویار()3ارائوه
شدساست.
نتایجیرشورکتفنرسوازیزرنشوا یهنودس اسوتکوه
یزملونقول،

هزینههایلجستیکشرکترهپنجیست هزینهها
نگهووداریموجووویی،انبوواریاری،پووریاز سووفار وسیسووتم
اطالعا وهزینههایجارهجاییقارلتقسیماستوهرکودا از
اینهزینهها ازمتغیرهاییمطارقرانمویار()3تشکیلشودسانود.
یراشودکوه
مسئولیتزملرورهیرو ورورهریرو راشرکتم 
ررو سراریشدساستوریشترینیرصدازهزینوهزمولرانیوز
نههوایذکورشودسیرمودلمفهوومی
یکند.ییگرهزی 
پریاختم 
رهیست مدسازایریوا موضوودیرایونشورکتثبوتوپوایش
یشوند.یرنهایتمدلهزینههایلجسوتیکیشورکتپگواسو
نم 
فنرسازیزرصحتوجامعروی مدلارائهشدسیررخشایریا 
یکنند.
موضودراتاییدم 


نمودار  -3مدل هزینههای لجستیک شرکت فنرسازی زر


 .4-4تحليل هزینههای لجستيكی مطالعه موردی دوم

جدول  -3اولویتها در هزینههای لجستیک قبل و

اولویتهزینههاراانجا تحلیلیرسطحسو سلسلهمراتوب

بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها

مدلارائهشدس،یریورازسزمانیقبولازاجورایطورحیرسوال

هزینههای لجستیک

 4389ورعدازاجرایمرزلهاوّلطرحیرسال،4392مطارقروا
یراشد.
جدول()3م 
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اولویتها قبل

اولویتها بعد

از اجرای طرح از اجرای طرح

هزینههایسرمایهموجویی

2/486

2/479

هزینههایزملونقلخریدوگمرکی

2/449

2/319

هزینههایزملونقلفرو 

2/476

2/431

یرستهرندی

هزینهها

2/416

2/444

هزینههایپریاز سفار

2/251

2/214
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هزینههای لجستیک

اولویتها بعد

تأمینموایاولیه ،مشوکال گمرکوی ،ظرفیوتروارگیری ،تعودای

از اجرای طرح از اجرای طرح

تحویلها،زجمکارهایجاروهجواشودسوموقعیوتقورارگیوری

اولویتها قبل

هزینههایثارتفضایانبار

2/215

2/233

جارهجایی
هزینههای 

2/249

2/245

هزینههاینیروهایستاییانبار

2/242

2/246

هزینههایخدما موجوییمانندریمه

2/227

2/227

موجوییرهیلیلموجوییریالیراریانبارهوااسوت.ریشوترین

هزینههایرارگیریوتخلیه

2/226

2/221

موجوییانبارهایرموریموایاولیهواریاتیرهیلیلفاصلهزموانی

نههایزملونگهداری
کارخانهیرزنجیرستأمینکهرررویهزی 
یگذاری،است.رواررووی هزینوههوایسورمایه
موجوییتأثیرم 



رینارسالسفار تایریافتکاروتحریمهایایرا کهراعوث

رراساسنتایجارائهشدسهزینههوایزمولونقولخریودو

یشوی،است.
زجمهایرارم 
خریدیر 

نههایسورمایهموجووییوهزینوههوای
هزینههایگمرکی،هزی 

 .4-5بررسی تغييرات هزینههای لجستيكی قبل و بعد از

زملونقلفرو روارتریناولویوتهواراروهخوویاختصوا 

اجرای طرح در مطالعههای موردی

یایساند.تغییرترتیباولویتهایریورازسزمانیریشوترروهیلیول

یرنمویارهای()1-4و(،)1-4هزینههایلجستیکیرسطح

افزایشکرایههایزملیراثر زایسازیقیمتزاملهایانرژی

سازسرهتفکیکرهعنوا یرصدیازیر مدفورو ارائوهشودس

رویساست.

است.

محرکهایهزینهیرفعالیتهایزمولونقولرواررووی 
قیمتزاملهایانرژی،مسافتطورنیزملخصوصاًیرمووری




نمودار  -4-1درصد هزینههای لجستیک در درآمد فروش قبل و بعد از اجرای طرح


نمودار  -4-2درصد هزینههای لجستیک در درآمد فروش قبل و بعد از اجرای طرح

یرجدول()1تغییرا عمدسهزینههایلجستیکیریوروازس

یرشرکتفنرسازیزروافزایشیورراررییر مدفرو شرکت
نههایاشتهاست.
تکستارستأثیرمنفییرافزایشهزی 

زمانیقبلورعدازاجرایطرحویریل ذکرشدساست.توجه
رهایننکتهضروریاستکهافزایش5/45یرصدیر مدفورو 

جدول  -4علل افزایش هزینههای لجستیک
هزینههای لجستیک

تغییرات

هزینههایزملونقل

2/64یرصد

هزینههاینگهداریموجویی

4/46یرصد

هزینههای لجستیک

تغییرات

هزینههایزملونقل

4/78یرصد

هزینههاینگهداریموجویی

2/63یرصد

علل افزایش هزینهها در درآمد فروش در شرکت تک ستاره
افزایش%45کرایههایزملونقلکهیرچندنورتاتفاقافتایساستافزایشزجمخریدموایاولیهوتعداییفعا خریدتعرفههایگمرکیوافزایشواریا موایاولیه
افزایش افزایشموجوییریالیانبارمحصولوانبارموایاولیهیرزداقلنرخرازگشتسرمایهموریانتظارسرمایهگذار

افزایش(رز رهذکراستکهتغییرا سایرهزینههارهیلیلافزایشیوررارریر مدفرو منفیرویساست).
علل افزایش هزینهها در درآمد فروش در شرکت فنرسازی زر
افزایش%45کرایههایزملخریدو%45رخشیازکرایههایزملفرو افزایشزجمخریدموایاولیهوتعداییفعا خریدعد ارسالراررهصور کاملیرموریخریدوفرو تعرفههایگمرکیوافزایشواریا موایاولیهوافزایشتعدایفرو 
افزایش افزایشموجوییریالیانبارهاافزایشیرزداقلنرخرازگشتسرمایهموریانتظارسرمایهگذار

-

مقایسههزینههاییوشرکتقبلورعدازاجرایطرحنشا 

یاشتهاست.راتوجهره مارمنتشرشدسیر مریکوارورایصونایع

ییهدکههزینههایلجستیکیریر مدفرو یرشرکتتوک
م

نهها
مختلف،رهطورمیانگینیرمقایسهسال4229را4242هزی 

ستارس 4/41یرصدویرشرکتفنرسازیزر4/14یرصدافزایش

کمتووراز2/5یرصوودیریر موودفوورو افووزایشیاشووتهانوود[.]6
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رنارراینیررویکریاقتصایییولتیرراستایهدفمندییارانهها،

نههایلجستیکیاشتهاست.
تأثیراتییرجهتافزایشهزی 

رایستیزمایتواقعیوکاراازتولیدکنندگا صور گرفتهشووی.
راتوجهرهنتایجارائهشدسیرجدولرارفاکتورهای:

 .5راهكارهای کاهش هزینههای لجستيك

 -افزایشکرایههایزملونقل،افزایشزجمخریدمووای

راتوجهرهاهمیتریشترهزینههایلجستیکررایشرکتها

اولیهوتعداییفعا خریدوافزایشواریا مووایاولیوهو

رعدازاجرایطرحهدفمندییارانههایراینقسمتراهکارهوایی

هزینههایگمرکی

جهتکاهشهزینههایلجستیکارائهشدساست.رویهانتخوا 

 -افزایشموجووییانبوارمووایاولیوهوانبوارمحصوولو

راهکارهایکاهشهزینهیراینپژوهشرهایننحووروویسکوه

افزایشیرزداقلنورخرازگشوتسورمایهمووری انتظوار

ررایرررسیچالشهاوموانعمطرحیررهینهسازیفعالیوتهواو

سرمایهگذار


هزینههایلجستیکرامدیرا وازدهایمرروطهمصوازبههوایی

ازعواملتأثیرگذار یرافزایشهزینههایلجستیکروویسانود

انجا شدساستوهمچنینراتوجهرهایریا پژوهشورررسوی

کهاجرایطرحهدفمندییارانههایرایرا یکیازعواملوقوود

صور هایمالیشرکتهایرنهایتراهکارهایکواهشهزینوه

هارویساست.نتایج اینپوژوهشنشوا یهنودستوأثیرمنفوی

ررایهریکازمطالعههایمورییمشخصشدسکهزاصلاین

شرکتهایمووریمطالعوهو

اجرایطرحیرهزینههایلجستیک

مرزلهشناسایی46راهکارررایشرکتتکستارسو45راهکوار

قیمتتما شدسمحصور  هااست.

ررایشرکتفنرسوازیزرروویساسوت.رورایرررسویفرضویا 

هما طور کهیرجدول( )1مدساستنخسوتیناثوراجورای

پژوهشیعنیوجوویرارطوهروینراهکارهواوکواهشهزینوهاز

نههایلجستیک،افوزایشقیموت
طرحهدفمندییارانههایرهزی 

پرسشنامهراطیفامتیوازیهیلیکور و زموو ناپارامتریوکیو

کرایههایزملرهیلیول زایسوازیقیموتهوایانورژیاسوت.

جملهایرانسبت زمو 2/6استفایسشدساست.


یومیناثراجرایطرحایناستکهرهیلیلافزایشقیموتهواو

راتوجهرهنتایج جدول(،)5مقودارsigیرسوطح�=2/245

پیشرینیعد توا تأمینیکسریازموایاولیهخریدرویشاز

زموو شدسوچوو مقدارsigاز�کوچکتوراسوت،رنوارراین

نیازصور گرفتهکهاینمسئلهراعثافزایشهزینههایزمول

فرضیهصفرریشدسواز نجاییکهنسبتمشاهدسشدسرزرگتر

ونقلونگهداریموجوییشدساست.راراررفتنقیمتانورژی

ازنسوبت زمووو اسوت،یرنتیجووهراهکارهوایرجهووتکوواهش

هزینهموایاولیهشرکتهاافزایشیاشتهاستزیرازداقلهزینه

یراشود.تنهوایرمووریراهکواراسوتفایساز
هزینهها اثورگوذارمو 

زملونقلموایاولیهچهیاخلیوچهازمقاصدواریاتیافوزایش

رو هایرستهرندیمکانیزسیرشرکتفنرسازیزرفریصوفر

یاشتهضمناینکهراراررفتنهزینهانرژیقیمتنهوایسهوای

یتووا گفوتعامول
تایید شدسوراتوجهنظرخبرگا صنعتنم 

تولیدنیزافزایشیافتهاست.نکتهمچبوتمواجراایوناسوتکوه

مرروطهاثرگذاراست.

عملیاتیشد کاملطرحرهیوتاپونجسوالزموا نیوازیاریو

یراینقسمتراتوجهرهنتایجرهیست مدساز زمو  ماری

شرکتهایرایونفاصولهزموانیفرصوتیارنودتوااصوالزا و

یوجملهایفرضیههایH1انتخا واز زموو  مواریفریودمن

تطبیقهایرز راانجا یهند.

جهتمقایسهمیانگینرتبههایکسبشدستوسطهورراهکوارو

رهطورکلیراتوجهرهطیفگستریسشرکتها،اجرایطورح


اولویترندی کری  هارایرنظرگرفتننظرا پاس یهندگا 

هدفمندییارانههایرهریکراتوجهرهساختارفعالیوتشورکت

استفایسشدساست.یرمطالعههوایموورییرواسوطحمعنوایاری

مرروطه،میزا وارستگیرهانرژی،ضروریرووی کوارتولیودی

زمو 2/222کهنشا ازریشد فریH0است،نشا یهندس

هاتوسوطخانوارهوا،میوزا واریا مووایاولیوهورسویاریاز

ینارراررراهکارهارویسونتایجاولویترندیراهکارهایر

اولویتها


مدمصرفکنندگا ،

جنبههایییگر،همراسراتحور تغییرا یر

جدول()6ارائهشدساست.

جدول  -5راهکارهای انتخاب شده برای کاهش هزینهها
Binomial Test
نتیجه

سطح

آزمون معناداری

نسبت
مشاهده
شده

راهکارها

نتیجه سطح

در شرکت فنرسازی زر

آزمون معناداری

2/2
H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/224a

H1

2/229a

H1

2/224a

H0

2/345

H1

2/229a

4/2

توسعهمدیریتلجستیکجامع

2/222a H1

نسبت
مشاهده طبقهبندی
شده
2/2

<=4

4/2

> 4

2/4

<=4

راهکارها
در شرکت تک ستاره
توسعهمدیریتزنجیرستأمینوزلمشکال عد 
هماهنگیرینشرکتراصنایعراریستی
پتروشیمیکهتأخیرا زمانیررایجریا 
اطالعا وموایایجایمیکند

2/2
4/2
2/2
4/2

نههایلجستیکیر
استقرارسیستممدیریتهزی 
مفهو هزینهکلواصالحسیستمزسارداریرا

2/224

نههایلجستیک
سرفصلهایهزی 

تعریف

ریزیهایرراستایکنترللجستیک
توسعهررنامه 


2/2

نههای
تهایکاهشهزی 
ایجاییکرارچگییرفعالی 

4/2

لجستیک

2/2

رهینهسازیزما ومقدارخریدراتوجهرهمقدار

تقاضایمشتری،نقطهسفار ،میزا سفار 

4/2

H1

a

اقتصاییوشرایطتکتأمینکنندسیاخلیموای


H1

2/222a

H1

2/222a

H1

2/222a

2/2
4/2

زلمشکال تولید

2/2

ررنامهریزیمدیریتلجستیکیرافزایشعملکری


4/2

تحویل

2/2

2/9
2/2

<=4

4/2

> 4

2/2

<=4

نههای
تهایکاهشهزی 
ایجاییکرارچگییرفعالی 

4/2

> 4

لجستیک

2/2

<=4

زمایتریشترازصنعتپتروشیمیوایجایتغییرا 

4/2
2/2
4/2
2/4

انجا مذاکرا راتبدیلکاریزییرجهتارتقای

2/9

تکنولوژیررایتبدیلقطرهایپایین

2/2
4/2
2/8
2/4
2/4

مذاکرسراتأمینکنندسجدیدکهیرموقعیت

یرزالراساندازیاست

مناسبتر

لجستیکی

ریزیهایرراستایکنترللجستیک
توسعهررنامه 


ررنامههاییولتیرسازوکارهایرازارررایرسید 


4/2
2/2

H1

H1

a

2/222

2/222a

H1

2/222a

ارسالمحمولههاراظرفیتکامل
کاهشمسافتزملراانتخا تکمیلکارمناسب

نههایلجستیک
سرفصلهایهزی 

تعریف

> 4

رهوضعمطلو یررازارمحصور پتروشیمیو
صنایعپایینیستی

ایجایامنیتتأمینخوراکیر

ترکیبزملازمحمولههایکوچکره
محمولههایرزرگتروافزایشظرفیتپالتهاو


مفهو هزینهکلواصالحسیستمزسارداریرا

> 4

اولیه
ررنامهریزییرراستایتولیدرهموقعو
رهینهسازی 


نههایلجستیکیر
استقرارسیستممدیریتهزی 

<=4

ررنامهریزیصنایعراریستییرجهتعرضه

نتریر
محصور یریاخلکشورراقیمتپایی 

4/2

> 4

2/2

<=4

ررنامهریزییرجهتکنترلسهمیاخلینوسا 


4/2

> 4

متهایمحصور پتروشیمی
قی 

2/2

<=4

ایجاییکسازوکارهدفمندیرتوزیعمناسب

جهتکاهشواریا

محصور پتروشیمییریاخلکشورواصالح
سیستمرازاررورسرایرنظرگرفتنمشکال 

4/2

> 4

2/4

<=4

2/9

> 4

2/2

<=4

تعیینذخیرسازتیاطیرراساسنیازمشتریو

4/2

> 4

پیشرینیفرو یرراستایکاهشموجویی


2/2

<=4

رهینهسازیزما ومقدارخریدراتوجهرهمقدار


صنایعپایینیستی
H1

2/224a

H1

2/222a

H1

a

2/222

یرستهرندیمکانیزس

استفایسازرو ها

H1

2/222a

زرفهای
استخدا مدیرا لجستیک 

H1

2/222a

17

4/2

> 4

2/2

<=4

4/2

> 4

2/2

<=4

زرفهای
استخدا مدیرا لجستیک 

تقاضایمشتری،نقطهسفار ،میزا سفار 
اقتصاییوشرایطتأمینکنندگا موایاولیه
نکنندگا راکاراییریشتر
توجهرهانتخا تأمی 
رقارتیکری محصور تولیدیشرکتوتنظیم
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Binomial Test
نتیجه

نسبت

سطح

آزمون معناداری

مشاهده
شده

راهکارها

نتیجه سطح

در شرکت فنرسازی زر

آزمون معناداری

نسبت
مشاهده طبقهبندی

2/9
2/4

طرحریزیفرایندهایپریاز سفار و


2/9

ررنامهریزیتولیدرهصور سیستماتیک


2/4

زلمشکال کیفییرجهتکاهشضایعا و

2/9

کارهایررگشتی

H1

2/224a

H1

2/229a

H1

2/224a

H1

2/229a

---

---

4

نتر
ررنامهریزیصنایعراریستییرجهتعرضهمحصور یریاخلکشورراقیمتپایی 


-----

---

H1

راهکارها

2/244a

در شرکت تک ستاره

شده

وگستر رازارمحصور راتوسعهرویکریرازار

4/2

> 4

2/4

<=4

قویعملکری یرایجایارتباطوتعاملرارازارهای

2/9

> 4

خارجیورورهرونبوی رایکرازاررستهیاخلی

2/4

<=4

ترکیبزملازمحمولههایکوچکرهرزرگ

2/9

> 4

حمولههاراظرفیتکامل

هنگا خریدوارسالم

2/4

<=4

کنترلنوسانا خوا وکیفیتموایاولیهو

محوری

ارتقایکیفیتمحصور ررایپیشگیریاز
2/8

>4

مشکالتیازقبیلعد فرو محصول،افزایش
ضایعا وکارهایررگشتیو...

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

جدول  -6اولویتبندی نهایی راهکارهای کاهش هزینه
اولویتهای راهکارها در شرکت تک ستاره

4
3

زمایتریشترازصنعتپتروشیمییرجهتتعدیلاثرا اجرایطرحوایجایتغییرا ررنامههای
یولتیرسازوکارهایرازارررایرسید رهوضعمطلو وایجایامنیتتأمینخوراک
ایجاییکسازوکارهدفمندیرتوزیعمناسبمحصور پتروشیمییریاخلکشوروجلوگیریاز
صایرا واصالحسیستمرازاررورسرایرنظرگرفتنمشکال صنایعپایینیستی

اولویتهای راهکارها در شرکت فنرسازی زر
رهینهسازیزما ومقدارخرید

ررنامهریزییرراستایتولیدرهموقع
رهینهسازی 

توسعهمدیریتلجستیکجامع

1

رقارتیکری محصور تولیدیشرکتوتنظیموگستر رازارمحصور 

ریزیهایرراستایکنترللجستیک
توسعهررنامه 


5

رهینهسازیزما ومقدارخرید


انجا مذاکرا راتبدیلکاریزییرجهتارتقایتکنولوژی

6

اساسنیازمشتریوپیشرینیفرو یرراستایکاهشموجوییانبارها

تعیینذخیرسازتیاطیرر

کاهشمسافتزملراانتخا تکمیلکارمناسب

7

توسعهمدیریتزنجیرستأمینوزلمشکال عد هماهنگیرینشرکتراصنایعراریستی

زرفهای
استخدا مدیرا لجستیک 

8

متهایمحصور پتروشیمی
ررنامهریزییرجهتکنترلسهمیاخلینوسا قی 


نه
تهایکاهشهزی 
ایجاییکرارچگییرفعالی 

9

ریزیهایرراستایکنترللجستیک
توسعهررنامه 


مذاکرسراتأمینکنندسجدیدیرموقعیتلجستیکیمناسبتر


42

نههایلجستیک
تهایکاهشهزی 
ایجاییکرارچگییرفعالی 

ترکیبزملازمحمولههایکوچکرهرزرگ

44

نکنندگا راکاراییریشتر
توجهرهانتخا تأمی 

نههایلجستیکیرمفهو هزینهکل
استقرارسیستممدیریتهزی 

44

نههایلجستیکیرمفهو هزینهکل
استقرارسیستممدیریتهزی 

زلمشکال کیفییرجهتکاهشضایعا وکارهایررگشتی

43

حمولههاراظرفیتکامل

ترکیبزملازمحمولههایکوچکرهرزرگهنگا خریدوارسالم

ررنامهریزیمدیریتلجستیکیرافزایشعملکریتحویل


41

کنترلنوسانا خوا وکیفیتموایاولیهوارتقایکیفیتمحصور 

طرحریزیفرایندهایپریاز سفار رهصور سیستماتیک


45

قویعملکری یرایجایارتباطوتعاملرارازارهایخارجی

---

46

زرفهای
استخدا مدیرا لجستیک 

---

مقدارخریدراتوجهرهمقدارتقاضایمشتریونقطوهسوفار و

نتيجهگيری و جمعبندی

ترکیبزملازمحمولههایکوچکرهمحمولههایروزرگتوراز

نتایجرهیست مدسازمدلمفهومینشوا یهنودس اسوت

جملهراهکارهایمشترکیریوشرکتمووریمطالعوهیرجهوت

کووهیرسووطحکووال هزینووههووایلجسووتیکرووههفووتیسووت 

کاهشهزینههوایلجسوتیکوقیموتتموا شودسمحصوور 

هزینههای:زملونقل،نگهداریموجویی،انبواریاری،پوریاز 

هستند.

سفار وسیستمهایاطالعا ،جارهجایی،اندازسیستهسوفار 
وهزینههایمرروطرهسطحخدما مشتریا قارلتقسیماست.

پژوهشهای آتی

همچنیننتایجرهیست مدسازمطالعههایموریینشا یهنودس

یشویاینپژوهشرعدازاجراییشد فازیو طرح
توصیهم 

استکهیامنههزینههایکلیلجستیکیریوصنعترررسی

هدفمندییارانههاوهمچنینیرانتهواییورس5سوالهواجورای

شدسرین 1تا44یرصدازیر مدزاصلازفورو اسوت .نوالیز

کاملطرحنیزانجا ونتایجموریتحلیلقرارگیریتوارتووا یر

ییهود
هزینههایلجستیکیرشرکتهایموریمطالعهنشا مو 

جهتتعدیلاثورا ایونطورحروررویهزینوههوایلجسوتیک

یلجستیکرههزینههایزمولونقول،

کهسهمعمدسهزینهها

راهکارهایمناسبارائهکری.

نگهداریموجووییوانبواریاریاختصوا یاریکوهیرصوور 

یشوی کهفاکتورهایتأثیرگوذاریر
یرتحقیقا  تیتوصیهم 

یتوووا قیمووتتمووا شوودس
موودیریتصووحیحایوونهزینووههووامو 

افزایشهزینههایلجستیک،رهیست مدسیرایونپوژوهش،روا

محصور راکاهشیایومحصورتیقارلرقارترامحصور 

عواملوفاکتورهایرسطحاقتصایکوال ایورا ترکیوبشودسو

خارجیتولیدنموی .زایسوازیقیموتهوایزامولهوایانورژی،

راهکارهایییرمقیاسکال ررایزولمشوکال هزینوههوای

انبار رار،عود روهروزرووی اطالعوا مودیرا ازمودیریت

راریلجستیکیمطرحگریی.همچنینراتوسعهاینپژوهشروه

لجستیکوناکار مدیتکنولوژیاطالعوا یرزنجیورستوأمیناز

یتووا تحلیلویکامولازوضوعیتهزینوههوای
صنایعییگورمو 

شرکتهایموریمطالعوه

نههایلجستیکیراریر
جملهعللهزی 

لجسووتیکیرایوورا انجووا یایوپووژوهشرایرسووطحکووال 

است.

گستر واثرا هزینههایلجستیکیرتولیدناخالصیاخلیرا

نههایلجستیکقبولورعودازاجورایطورح
یرمقایسههزی 

مشخصنموی.

هدفمندییارانهها یرشرکتتکستارساینهزینهها4/41یرصد

یراینپژوهشرههزینههوایلجسوتیکمعکووسپریاختوه

ویرشرکتفنرسازیزر4/14یرصدیریر مدزاصلازفورو 

نشدس،یرتحقیقا  تیمیتوا هزینههایلجستیکمعکووسرا

افزایشیاشتهاند.ریشترینتأثیر اجرایطرحیراینافوزایشرور

رررسیورهمدلمفهومیاضافهنموی.

رویهزینههایزملونقولروهیلیول زایسوازی قیموتهوای
زاملهایانرژیوهزینههاینگهداریموجوییرهیلیلشرایط
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