
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید یتمدیر و صنایع مهندسی مطالعات

 0011 اییزپ ،3، شماره 7دوره 

 0 -01 صفحات 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

 لجستیک در صنعت کاشی و سرامیک یزد های هزینهارائه مدلی جهت بررسی  
 

 3 ، سیامک بیگدلی*2محسن بهروزی ، 1مژده ربانی 
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 چکیده

 در قالبکه  باشد میلجستیک در صنعت کاشی و سرامیک یزد  های هزینهاصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت بررسی هدف 

لجستیک در صنعت کاشی و  های هزینهل دهنده دو هدف فرعی بررسی شده است. هدف اول مشخص نمودن عناصر تشکی

پژوهش در دو  نیاز عناصر هزینه کل لجستیک، در صنعت کاشی و سرامیک. ا هرکدامسرامیک و هدف دوم محاسبه هزینه 

صنعت جهت  نیا یاول: شامل نخبگان مال یبرخوردار است. جامعه آمار یاز دو جامعه آمار نیبنابرا گیرد میمرحله صورت 

 رانیدوم: شامل مد ی. جامعه آمارباشد می  کیو سرام یصنعت کاش کیلجست نهیبه مدل هز یمدل کل لیو تبد زیسا بومی

پژوهش  در این .باشد میشرکت  کیکل لجست نهیجهت محاسبه هز کیو سرام یکاش های شرکتاز  یکیو حسابداران  یمال

حاضر از  پژوهشمستندات استفاده شده است.  یمصاحبه و بررس، نامه پرسش یو ابزارها یدانیاز روش م ها داده آوری جمع یبرا

مربوط به  و مستندات ها دادهاز  قیتحق نیانجام ا یاست. برا دهیزمستان به طول انجام لیآغاز و تا اوا 12اواخر تابستان سال 

 و شناسایی به موضوع ادبیات نقادانه مرور با اوّل مرحله در استفاده شده است. امیخ کیو سرام یکارخانه کاش 10 یسال مال

 مرحله،  این پرداخته شد.  سپس خروجی یکپارچه صورت به لجستیک های هزینه تشکیل دهنده عوامل محتوایی بندی طبقه

با طراحی  بود. آن متغیرهای همراه به لجستیک های هزینه دهنده تشکیل اصلی های سازه دهنده نشان که شد مدلی توسعه

 به اتکا با بعد مرحله ا نخبگان مدل کلی، به مدل بومی در صنعت کاشی و سرامیک تبدیل گردید. درو مصاحبه ب پرسشنامه،

 و انجام کاشی و سرامیک خیام میبد شرکت در موردی مطالعه شده، یک تشکیل متغیرها و ها سازه از که هزینه، مفهومی مدل

استخراج و نتایج ذیل  شرکت ای هزینه مربوطه چارچوب یواحدها با مصاحبه انجام و مالی های صورت از بررسی استفاده با

%، هزینه بهای تمام شده کارخانه را به خود اختصاص داده 00لجستیک  های هزینهانجام شده  های بررسیحاصل گردید. طبق 

مربوط به خدمات  های هزینه%، 01جایی جابه%، انبارداری و 31%، نگهداری موجودی33حمل و نقل  های هزینهو  

 .دهند می %، از هزینه کل لجستیک را به خود اختصاص02مشتریان/پردازش سفارش 
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