
 

 

 

 لجستيك چيست؟

ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری كاال از مبدأ تا محل لجستیك، فرآیند برنامه 

 .گیردسو انجام میسو و برونهای درونی و بیرونی، درونمصرف كه با هدف تامین نیاز مشتری، شامل جریان

های تامین است.  های موجود در زنجیرهكنندگان خدمات، هزینهتولیدكنندگان و ارائهترین عامل رقابت صنایع،  مهم

دهند. از ها صورت میای در جهت كاهش این هزینه های گستردههای تامین تالشصاحبان كاال و مدیران زنجیره

مطالعات كاربری زمین ونقل است و در این میان،  ریزی لجستیك و حملها انجام مطالعات برنامه جمله این تالش

ای دارند. محل قرارگیری نقاط تولید و جذب  ونقل نقش ویژهونقل و طراحی مكانی شبكه حملریزی حملدر برنامه

ریزی در های هر پروژه برنامهترین ورودیها از مهمهای تامین و همچنین مسیرهای ارتباطی آنسفر در زنجیره

 .ونقل استزمینه لجستیك و حمل

های وری در زنجیره تامین و كاهش هزینهدر اروپا به منظور افزایش بهره  ۱۹۷۰هایی كه از دهه  حلز راهیكی ا

ای در مدیریت زنجیره تامین یافت، ایجاد نقاط خاص لجستیكی با هدف  لجستیك ارائه شد و به سرعت جایگاه ویژه 

دمات لجستیك بود. این نقاط كه با سازی و افزایش كیفیت و گستره خهای لجستیك، تخصصیتجمیع فعالیت

شوند در واقع ارائه خدمات عمومی لجستیك و خدمات ارزش افزوده انواع و عناوین مختلفی در جهان شناخته می

ونقلی و های حملشود، انواع دسترسیها ارائه میهای كاال را بر عهده دارند. اما انواع خدماتی كه در آن به جریان 

ها اكز در مفهوم، نام و تعریف هر نوع از مراكز تاثیرگذار است. در ادامه با توجه به این ویژگیسطح عملكردی این مر

 .مفاهیم مراكز لجستیك شرح داده خواهد شد 

های ، ارائه خدمات عمومی و ارزش افزوده لجستیكی به جریانمراكز لجستیك گونه كه گفته شد، هدف اصلی همان

های این مراكز الزم است ابتدا تعریف و مفهوم لجستیك توضیح داده شود.  كاالست. بنابراین برای شرح فعالیت

 .های لجستیك استدهنده چارچوب كلی فعالیتشكل زیر نشان
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شود، به معنای تامین مواد اولیه است كه معموال به سو كه مدیریت تامین نیز گفته میدر شكل باال جریان درون

شود. این نوع بار در مراكز تولیدی و  های باال و عموما با استفاده از كشتی یا قطار حمل میصورت فله در حجم

تر به  های حمل سبكشود تا با استفاده از روشرها منتقل میصنعتی تبدیل به محصوالت نهایی شده و به انبا

سو از ها و در نهایت به مشتری نهایی ارسال گردد. مدیریت توزیع یا جریان برونفروشیمراكز توزیع نهایی و خرده

كه   های لجستیك، جریان معكوس استیابد. از دیگر جریانمرحله تولید آغاز شدهو تا مشتریان نهایی ادامه می

های مربوط به بازتولید و بازسازی نیز از مربوط به بازیافت یا امحای پسماند كاالها پس از استفاده است. فعالیت

پذیرد. با افزایش توجه به حفاظت از محیط اقداماتی است كه در طول جریان لجستیك معكوس صورت می  جمله

یادی در صنایع یافته است. جریان دیگری كه در  زیست و مفاهیم لجستیك سبز، توجه به جریان معكوس رواج ز

های زنجیره را به كلیه مراحل مدیریت لجستیك و زنجیره تامین وجود دارد جریان اطالعات است كه همه بخش

 .دهد و در صورت كاركرد مناسب، در بهینگی عملكرد زنجیره لجستیك نقش بسزایی خواهد داشتهم ارتباط می

های اطالعاتی، تامین، ونقل، انبارداری، مدیریت موجودی، سامانهتوان شامل حملعملكردهای كلی لجستیك را می

بندی و لجستیك معكوس دانست و مدیریت زنجیره تامین تجمیع ها، خدمات مشتریان، بستهمدیریت سفارش

 كنندگان نهایی( است.  پایانی )مصرفكنندگان( تا نقطه ها از نقطه آغازین )تامینمدیریت همه این فعالیت

 

 



 

 

 :توان تعریف لجستیك را به صورت زیر بیان نمودبنابراین می

ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری كاال از مبدأ تا محل فرآیند برنامه  لجستیك:

 .گیردسو انجام میسو و بروننی، درونهای درونی و بیرومصرف كه با هدف تامین نیاز مشتری، شامل جریان

های مترتب بر ترین مسئله در میان صاحبان كاال و فعاالن زنجیره تامین در حوزه لجستیك، كاهش هزینه مهم

به تبع آن كاهش هزینهفعالیت نوع زنجیره های لجستیك و  بهترین  امروزه در جهان  تامین است.  های زنجیره 

با تجمیع و توزیع در یك محل است كه هزینه فعالیتتامین از نظر هزینه، تمركز   ونقل، های حملهای مرتبط 

دهد. بنابراین وجود مراكزی كه این انبارداری و كنترل و جابجایی موجودی را به دلیل ایجاد مقیاس كاهش می

تواند  فیت باال میصرفه ناشی از مقیاس و ارائه تخصصی خدمات با كی  گونه خدمات را ارائه كنند با ایجاد تمركز،

نوع عمومی خود، در  مراكز كه  این  را كاهش دهد.  كاال  هزینه صاحبان  نامیده   دغدغه كاهش  لجستیك  مراكز 

 .شوند می

 

 و شهرسازی منبع: وزارت راه
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