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 چكيده
هـاي جـاري ايـن      بخـش اعظـم هزينـه   ،هاي نفتـي   هاي نفتي در شركت ملي پخش فرآورده        هاي مرتبط با حمل فرآورده      هزينه

 در برداشـته و هـم بـراي    کننـدگان را   که هم رضايت حمليهاي حمل به نحو مناسب خ از اين رو تعيين نر. شود شركت را شامل مي  
ها   براي محاسبه نرخ حمل فرآوردهارائه يك روش علميمقاله به اين  در   .ابل قبول باشد از اهميت بسياري برخوردار است       قاشرکت  

ـ ي كامپيوتريها و در نهايت طراحي سيستم ها و گازكش   كش  توسط نفت  پرداختـه   حمـل رآورد بودجـه   براي محاسبه نرخ حمل و ب
ليـه  ك  كـه در آن  اقتصـاد مهندسـي اسـت   هـاي  تكنيكمحاسبه قيمت تمام شده حمل بر پايه  ،اس روش تعيين نرخ اس .شده است 

و سرشـكن   و پس از محاسبه هزينه سـاالنه  منظور شدههاي مالي     ها در طول عمر مفيد، در قالب جريان         هاي مترتب كاميون    هزينه
 يـك  ،سيستم طراحـي شـده  . شود تخمين زده ميزينه بارگيري و تخليه  و ه، هزينه حمل فرآورده در مسيركردن آنها روي كاركرد   

بـرآورد  مـل و نهايتـاً بودجـه حمـل سـال آتـي را       هاي ح  نرخ، اطالعاتي نرم افزار با پوسته كاربرپسند است كه بر مبناي يك پايگاه          
، افي در تخمين پارامترهاي مهـم قت كدهد كه در صورت وجود د نتايج تحليل حساسيت روي پارامترهاي ورودي نشان مي       .كند  يم

 .قرار بگيرندهاي بعدي  زني انهمبنايي براي چتوانند  ميمحاسبه شده هاي  نرخ
 هاي نفتي وردهآ فر-اقتصاد مهندسي -قيمت تمام شده -بودجه حمل -نرخ حمل: هاي كليدي واژه

 
 مقدمه  -۱

هاي مرتبط  هزينه .آورده به اقصي نقاط کشور استع فرهاي نفتي، تامين و توزي يکي از وظايف اصلي شرکت پخش فرآورده
هاي حمـل بـه    خ از اين رو تعيين نر .دهد  جاري اين شرکت را تشکيل ميهاي  درصد هزينه  ۶۰هاي نفتي حدود      با حمل فراورده  

کنندگان را در برداشته و هم بـراي شـرکت پخـش قابـل قبـول باشـد، از اهميـت بسـياري          نحوي مناسب که هم رضايت حمل    
کـار نيـرو و   گيرد كه ايـن   صورت مي تجربه فردي به با اتكاءهاي حمل در شرکت توسط کارشناسان    تعيين نرخ . رخوردار است ب

مسئله تعيين نرخ حمل و شرايط فعلي و آينده كشور از نظر   با توجه به حساسيت     . ه و خالي از خطا نيست     ديطلب زمان زيادي را    
و در  نرخيك سيستم مكانيزه براي تعيين و طراحي  اقدام به توسعه ،ها افزايش هزينههاي نفتي و همچنين       رشد مصرف فرآورده  

از آنجايي كه محاسبه نرخ حمل بـر پايـه يـك روش علمـي و منطقـي      . شده استهاي نفتي    بودجه حمل فرآورده  برآورد  نهايت  
ستقيماٌ مـورد اسـتفاده قـرار داده و يـا بـه      هاي تعديل شده حاصل را م دهد كه نرخ گيرد، اين امكان را به سازمان مي صورت مي 

  .ها بكارگيرد زني در تعيين نرخ عنوان مبنايي قابل دفاع براي چانه
و مجـاري عرضـه    لي، انبارهـاي فرعـي      رده مبـادي ورود فـرآورده، انبارهـاي اصـ          چهارهاي نفتي از     هزنجيره تامين فرآورد  

هـر  .  استشده منطقه تقسيم چند، به  به آن  رساني و عمليات مربوط    نظر وظايف سوخت  كشور از   .  تشكيل شده است   ها  فرآورده
يكي از انواع مدهاي مورد استفاده    . يك از مناطق حداقل داراي يك انبار به منظور تامين نيازهاي مصرف كنندگان خود هستند              

                                                 
   مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشكدهاستاديار -۱

  مهندسي صنايعفارغ التحصيل كارشناسي ارشد -۲
 مهندسي صنايعري  فارغ التحصيل دكت-۳
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ها از انبار  وردهآي در حمل فر چرخ و تريلدهچرخ، شش ر انواع كه د هستندها  ها و گازكش كش هاي نفتي، نفت در حمل فرآورده 
 از متنـوعي هـاي   ر يك از مسيرهاي حمل مورد استفاده، داراي ويژگـي       ه . مشغول به فعاليتند   مجاري عرضه به انبار و از انبار به       

 نـرخ   مقـدار در نتيجه وهاي حمل    هزينه مسئلهستند كه اين    هو ترافيكي   وهوايي      نظر نوع پوش جاده، شرايط توپوگرافيك، آب      
 شرايط در ها  ها و گازكش كش هاي مترتب نفت هزينهبا لحاظ كردن    سيستم طراحي شده،     .دهد  تحت تاثير قرار مي   داختي را   پر

 .پردازد ورد بودجه ميآو شرايط موجود در مبادي و مقاصد به تعيين نرخ حمل و در نهايت برحمل  مسيرهاي گوناگون
توانند نقش مهمي در امر  هاي اقتصادسنجي مي دهد كه روش رخ نشان ميادبيات جهاني موجود در زمينه تعيين نبر مرور  

 هـاي  از جملـه تكنيـك  .بزاري براي تحقيق است كه بيشتر پايه و اساس آماري دارد  اعلم اقتصادسنجي   . تعيين نرخ داشته باشند   
هـاي زمـاني و    ، تحليل سريهاي غيرخطي حداقل مربعات و برآوردگر حداكثر درست نمايي     روشتوان به     مطرح در اين علم مي    

رويكرد مالي و حسابداري كه در آن : تسي در تعيين نرخ حمل قابل طرح اساسا بطور كلي دو رويكرد. هم انباشتگي اشاره نمود
شـود،   هاي حمل و سود مورد انتظار كه توسط حمل كننده دريافت مي نرخ حمل به بر مبناي قيمت تمام شده به صورت هزينه        

محصـول يـا   (ها و روابط بين عرضه و تقاضـا و قيمـت كـاال      ويژگي كه در آن)عرضه و تقاضا(رويكرد اقتصادي     و شود  مطرح مي 
 بطور كلي مطالعات انجام شده در زمينه تعيين نرخ، از نظر موضوعي .گيرد مينسبت به يكديگر مورد بررسي قرار داده ) خدمات

يـك مطالعـه مـوردي نيـز در زمينـه          . آورده شده اسـت   ) ۱(در جدول    خالصه مطالعات  .بندي هستند   دسته قابل طبقه  چند   در
در گـروه چهـارم   كه انجام شده  McCann (2001)در  ونقل هاي حمل ارتباط بين اندازه بهينه وسيله نقليه، طول مسير و هزينه

  .گيرد قرار مي
 

 اي از ادبيات  خالصه-)۱(جدول 
 اي از ادبيات نرخ حمل خالصه

 د حملم نوع کاال مرجع
 نوع 
 مطالعه

 موضوع مورد  مطالعه

Ramirez & Rosellon (2002) بررسي اثرات قوانين تعديل تعرفه توزيع با مدلسازي موردي اي جاده گاز طبيعي  
Edwards  (1947) - - هاي حمل  بررسي هزينه تئوري 

Rottengatter (2003) - ي حمل و نقلها  بررسي نرخ استفاده از زير ساخت موردي اي ه جاد 

Vuuren (2002) نقل و گذاري بهينه حمل  قيمت موردي ريلي مسافر 

Villemuer (2004) - هاي حمل ها و تناوب  تعيين مکانيزم تعديل براي تعيين نرخ موردي هوايي 

Vachal (1993) 
محصوالت 
 ها و شرايط موجود  بررسي ويژگي موردي اي جاده کشاورزي

Dennis (1999) هاي تعادل فضايي هاي حمل با استفاده از مدل  تحليل نرخ موردي ريلي گذغال سن 
Klushreshtha & Klein 

  ايجاد تنوع در زمينه کشتبرايهاي تنظيم شده   اعمال نرخ موردي اي جاده غالت (1999)

Tisato (1998) تئوري اتوبوس مسافر 
 بررسي ارتباط بين درجه قابل اطمينان نبودن خـدمات حمـل و            

 نقل اتوبوسي و سطح بهينه يارانه
Karlaftis & McCarthy 

(1998) 
 نقل عمومي و  تحليل اثرات يارانه در عملکرد حمل موردي اتوبوس مسافر

  ارائه الگوريتم محاسبه تعرفه حمل موردي قطار - )١٣٨٣(رزمي و ديگران 

 تعيين تعرفهاي از ادبيات  خالصه
 ع مورد  مطالعهموضو نوع مطالعه نوع تعرفه مرجع

Muchayi & El-Hawary (1999) ارائه روشي براي قيمت گذاري بهينه موردي توزيع برق  

Varel-Ortega et.al (1998) بررسي اثرات اتخاذ سياست هاي مختلف تعيين تعرفه موردي مصرف آب آبياري  

Gomez-Limon & Riesgo 
(2004) 

 هاي مختلف تعيين تعرفه آب بررسي اثرات سياست موردي مصرف آب آبياري

Yennelis (1998) بررسي سياست هاي تعيين نرخ مکالمات تلفني و ارتباطات موردي مکالمه تلفني  

Baglietto et al. (2003) 
 خدمات  در 

 هاي ارتباطاتي شبکه
  بررسي ترکيب دو مدل در تعيين تعرفه تئوري
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 چانه زنياي از ادبيات  خالصه
 وضوع مورد  مطالعهم نوع مطالعه مرجع

Merode et al. (2004) هاي خدمات پزشکي زني چند جانبه براي تعيين تعرفه بررسي مدل چانه موردي 

Coromines-Bosch (2004) اي از خريداران و فروشندگان زني در شبکه بررسي مسئله چانه تئوري 

 
هـا و   كـش  هـاي نفتـي توسـط نفـت     ل فـرآورده در اين مقاله به ارائه يك روش علمي و منطقـي بـراي محاسـبه نـرخ حمـ        

نقـل   و پيما و در نهايت طراحي يك سيستم مكانيزه براي محاسـبه نـرخ حمـل و بـرآورد بودجـه بـراي حمـل        هاي جاده   گازكش
در بخش سوم روش حل . در بخش دوم مسئله مورد بررسي بطور كامل تعريف شده است . هاي نفتي پرداخته شده است      فرآورده
هـاي مسـئله    بخش چهارم به تشـريح ورودي .  تعيين نرخ و برآورد بودجه به همراه يك مثال شرح داده شده است              يعني ،مسئله

 .اند اختصاص داده شدهگيري  بندي و نتيجه و جمعمحاسباتي هاي پنجم و ششم به ترتيب به تحليل نتايج   بخش.پردازد مي
 
  تعريف مسئله-۲

هـا   هـا و خروجـي   هـا و ورودي  شامل فرضـيات، اهـداف، محـدوديت   رد مطالعه مومسئله هاي  در اين بخش به شرح ويژگي     
 .شود پرداخته مي

 
  فرضيات -۱-۲

 : فرضيات مطرح در مسئله به شرح ذيل هستند
و مجـاري عرضـه   لي، انبارهاي فرعـي     رده مبادي ورود فرآورده، انبارهاي اص     چهار  هاي نفتي از     هنجيره تامين فرآورد  ز 

 .تشكيل شده است )ها و مصرف كنندگان عمده تعاونيها،  يفروشندگ( ها فرآورده

 پخش بار و ساير عمليـات را  ،رساني  مسئوليت سوخت هر بك   ه كه   شدمنطقه تقسيم   چند   كشور به    ،شركت پخش در   
   . شود مي ناحيه تقسيم چندمنطقه به هر . در محدوده خود به عهده دارد

 و آهـن  دارهـاي راه   مخـزن ، پيمـا  هـاي جـاده   ها و گـازكش   كاميون،  ه مد خطوط لول   ۴هاي نفتي با    ونقل فرآورده   حمل 
 .شود  انجام ميرسان هاي سوخت كشتي

 .شود نرخ حمل در داخل آن طبق ليتراژ و خارج آن طبق تناژ تعيين مي كه دارد محدوده شعاع مانندي انبارهر  

 ۱۴ظرفيت بـين  با  چرخ ۱۰هاي كش نفت، هزار ليتر۱۴ تا ۶ظرفيت با   چرخ   ۶هاي  كشفت ن ا شامل هكشنفتانواع   
  .ليتر هستند هزار ۳۶ تا ۲۴ ظرفيتبا هاي تريلي كشنفت  و ليتر هزار و پانصد۲۰تا هزار 

 . هاست كش آنها كامالً متفاوت از نفتمخازن  و چرخ هستند ۱۸عموماً از نوع ها  گازكش 

قليمـي و آب و هـوايي، امنيـت جـاده، نـوع بـار و       مانند جاده، شـرايط ا (ونقل كشور  هاي شبكه حمل   شرايط و ويژگي   
 .در مسيرهاي مختلف متفاوت است) خطرات مترتب بر آن و نوع پوشش جاده

 
   اهداف-۲-۲

 :مسئله به شرح ذيل هستند اهداف
 )نرخ مبنـا و نـرخ تعـديل شـده       شامل  (بر پايه يك روش علمي و منطقي        هاي نفتي   تعيين نرخ مناسب حمل فرآورده     

  هاي حمل قابل دفاع شدن نرخ و زني ي مناسب براي چانهيبي به مبنايابراي دست
 هاي نفتي برآورد بودجه پخش ساليانه فرآورده و هاي نفتي مكانيزه كردن سيستم تعيين نرخ حمل فرآورده 

 
   محدوده مسئله-۳-۲

 :محدوده مسئله مورد مطالعه شامل موارد زير است
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هـاي نفتـي،   نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، روغن پايه، حاللاعم از هاي نفتي    كليه فرآورده نقل    و  مسئله شامل حمل   
، پلت فورميت، بنـزين  MTBE، بنزين بدون سرب، بنزين سوپر،  بنزين معمولي، نفتا،          ATK  ،JP4هاي بنزيني،   حالل
 .شود مي) بو اف، لوبكات و نفت بي  اكتان، گاز مايع، راتي۱۰۰

 .شود است ميد استفاده براي حمل كه براي آنها كرايه پرداخت كليه مسيرهاي مورمسئله شامل  

 .هاي مورد استفاده در محدوده مسئله قرار دارند ها و گازكش كش انواع نفت 

 
  ها  ورودي-۴-۲

  :شامل اين موارد هستند اين مسئله هاي ورودي
 هاي نفتي و مشخصات آنهافهرست فرآورده 
  مجاري عرضهها و فهرست مبادي و مقاصد حمل شامل انبار 

 .پوشش جاده و نوع ترافيك، و هوايي شرايط آب توپولوژي، طول مسير،حمل از جمله مسيرهاي  كليهمشخصات  
 اي موثر در تعيين نرخ حمل  كليه عوامل هزينه 

 هاي نفتي در سال گذشته سوابق مربوط به حمل فرآورده 

 
  ها خروجي -۵-۲

 :ر استمسئله مورد مطالعه شامل موارد زيخروجي 
 به صورت مبنا و تعديل شدهتوسط هر نوع كاميون در هر ماه تعيين نرخ حمل هر نوع فرآورده كاربر پسند افزار  نرم 
 هاي نفتيهاي تداركاتي و شهري فرآورده برآورد بودجه ساليانه حملكاربر پسند افزار  نرم 

 
 حل مسئله -۳

 و نـرم افـزار توسـعه داده شـده بـراي      هاي نفتي مل فرآوردهدر اين بخش روش و تكنيك طراحي شده براي تعيين نرخ ح     
 . شود ده ميشرح دابا جزئيات  تعيين نرخ و برآورد بودجه

 
 حملهاي كلي مطرح در تعيين نرخ   نگرش-۱-۳

ها به عنوان روش منتخب برگزيده  هاي نفتي مطرح يود كه يكي از اين روش دو نگرش كلي براي تعيين نرخ حمل فرآورده
 . بنا شده استگرش اول براساس يادگيري از رفتار گذشته و نگرش دوم براساس قيمت تمام شده حمل ن. شد

شد كه بتواند با تجزيه و    هاي سالم انجام شده در گذشته، مدلي طراحي مي        گيريبا اتكاء به رفتار و تصميم      اول،در نگرش   
هاي عوامل بيني و تخمين، وزنهاي پيش ها به كمك تكنيك   هاي تعيين شده در گذشته و عوامل دخيل در تعيين آن          تحليل نرخ 

هاي جديـد   و وضعيت فعلي عوامل يا وضعيت آينده آنها به تخميني از نرخآنهاها را تعيين كرده و براساس    دخيل در تعيين نرخ   
 بـا در  -،طالعات گذشته جاي تكيه بر ا   به ،تعيين نرخ در اين مقاله براساس آن بنا شده است         نگرش قيمت تمام شده كه      . برسد

كنـد بـا تـاثير دادن     سـعي مـي   -ها وجود نداشته است    در تعيين نرخ   ي پشتوانه منطقي و علمي خاص     نظر داشتن اين مسئله كه    
 .شود در ادامه به شرح روش تعيين نرخ حمل پرداخته مي .حمل فرآورده را برآورد كندقيمت نمام شده ارزش زماني پول 

 
  براي تعيين نرخ حمل  طراحي شدهكنيكت -۲-۳

در تكنيك طراحي شده، از روش محاسبه قيمت تمام شده حمل بر پايه مفاهيم اقتصاد مهندسي يـا همـان ارزش زمـاني                       
هـاي مـالي در نظـر     ها در طول عمر مفيد، در قالب جريان هاي مترتب كاميون  در اين روش كليه هزينه   .پول استفاده شده است   

هـا،   هاي اقتصاد مهندسي و سرشكن كردن آنها روي كـاركرد كـاميون   هزينه ساالنه با كمك روشگرفته شده و پس از محاسبه   
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عمليـات حمـل بـه دو      . شـود   هزينه حمل فرآورده در مسير خاص و هزينه بارگيري و تخليه در مبداء و مقصد تخمين زده مـي                  
هاي مترتـب   هزينه. شود   تقسيم مي   و تخليه  عمليات بارگيري و   در مسير عمليات حمل   اي متفاوت شامل      بخش با ماهيت هزينه   

اي به تعدادي قطعه  هر مسير از نظر شرايط جاده. عمليات حمل فرآورده در يك مسير، وابسته به شرايط مسير طي شده هستند
وشـش  نـوع پ  اند كه عبارتند از  انتخاب شدههاي حمل چهار ويژگي به عنوان فاكتورهاي موثر در هزينه. جاده قابل تفكيك است 

 ۲۸ تـا  ۱۲سـرد، بـين    يـا    درجه   ۱۲زير  ( دماو  ) تپه ماهور و كوهستاني   كفي،   (توپوگرافي جاده ،  )آسفالت و غيرآسفالت  (جاده  
عوامل، يك نوع شرايط مسـير را ايجـاد خواهـد    اين هر تركيب ممكن و موجهي از      .گرميا   درجه   ۲۸معتدل و باالتر از     يا  درجه  
كفـي، آسـفالت، معتـدل و     (جاده با شرايط كـامال عـادي         .اي را خواهيم داشت      شرايط جاده   حالت از  ۳۶در مجموع تعداد    . كرد

، با توجه به تغيير در سطوح هر  مختلفاي شرايط جاده. اي مبنا در نظر گرفته شده است به عنوان شرايط جاده) ترافيك معمولي
 .شود نين سرعت طي مسير ميچقالم و همتناوب و مقدار مصرف ادر ي ات تغيير نسبت به شرايط عادييك عوامل فوق

هزينـه در  مقدار   با شرايط خاص مسير، الزم است به ازاي هر قطعه مسيركل طول يكبه منظور محاسبه هزينه حمل در       
ايـن  بـراي  .  شوندادغامها به نسبت طول هر قطعه مسير با يكديگر  هر يك از هزينه برآورد شده و   )يا وزن (حجم  ×واحد مسافت 

  خاصجريان نقدينگي براي آن نوع شرايطسپس  ، با چنان شرايطي تردد كند    هايمسيرشود كاميون فقط در       فرض مي ،  منظور
هـاي    تكنيـك بـا كمـك   EUAC1يا  ساالنه  يكنواخت و محاسبه هزينه نقدينگيهاي ن  جريااز  هر يك   با داشتن   . شود  ترسيم مي 

 . بدسـت خواهـد آمـد   مربوطـه هزينه در واحـد  ، )حجم(وزن ×سافتمبر كاركرد ساالنه بر حسب     آن   و تقسيم    ،اقتصاد مهندسي 
مـد نظـر     jبه  iشود مسير از  فرض مي.  براي محاسبه هزينه حمل در يك مسير به تصوير كشيده است را منطق كلي ) ۱(شكل  
 ..يدآ  بدست ميدر نهايت هزينه يكنواخت ساالنههاي نقدينگي براي هر نوع قطعه مسير ترسيم شده و  جريانباشد، 

 

 
 هاي حمل واحد در طول يك مسير  محاسبه هزينهنحوه –) ۱(شكل 

 
 .نشان داده شده استل پرداخته شده و الگوريتم كلي در ادامه به شرح جزئيات روش تعيين نرخ حم

 
  حمل در هر يك از قطعه مسيرها نرخ متغير  محاسبه-۱-۲-۳

بـه دليـل   . هر كاميون متفاوت خواهد بـود براي هاي نقدينگي  هاي مترتب هر نوع كاميون، جريان  با توجه به تفاوت هزينه    
هاي حمل هر نوع فرآورده، هزينه      هاي چون مصرف اقالم و به علت تفاوت در ويژگي           منظور كردن تاثير شرايط دمايي در هزينه      

، نـوع شـرايط قطعـه    mاگر نوع كاميون بـا  . شود ه محاسبه ميواحد به ازاء هر نوع قطعه مسير، هر نوع كاميون و هر نوع فرآورد        
 نشان داده شود، محاسبات براي محاسبه نرخ حمل در هر ماه از سال بـه شـرح ذيـل           iنرخ بهره با      f نوع فرآورده با     ،kمسير با   
، بـراي قطعـه مسـير بـا     Tkmقـوع   با تواتر و A'km  تكرار شونده  هاي  هزينه ارزش فعلي ريالي هر يك از        ،Pkmابتدا  . گيرند  انجام مي 

                                                 
1 Equivalent Uniform Annual Cost  

. . . 

i % 
% 

 
. . . 

. . . 

i % 
% 

. . . 

 

. . . 

i % 
% 

. . . 

 

… 

… 

 

 i 
j مبدا  مقصد

Ak1 

 k1 شرايط
… 

Ak2 Akm 

 km شرايط k2 شرايط
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 هزينه يكنواخت ساالنه ريالي براي Akm، )۲(سپس به كمك رابطه . شود محاسبه مي) ۱(طبق رابطه  mو براي كاميون   kشرايط  
هاي مترتب يـك كـاميون در      قابل ذكر است كه كليه هزينه     . آيد  بدست مي ها در جريان نقدينگي       هزينهكليه  علي  جمع ارزش ف  

 .شوند نقدينگي مربوطه منظور ميهاي  جريان
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 f و در صورت حمل فـرآورده  m، براي كاميون kدر مرحله بعد، هزينه در واحد كاركرد براي هر نوع قطعه مسير با شرايط          
 برحسـب كيلـومتر در   m توسط كاميون kت طي شده از نوع مسير با شرايط كل مساف Lkm. شود محاسبه مي ) ۳(از طريق رابطه    

 Vfm.  اسـت )شامل حاصلضرب كاركرد در شرايط عادي در فاكتور كاهش سرعت در اثر تردد در يك مسير خاص             (شرايط عادي 
 . كيلومتر است-ل بر ليترهزينه حمل در هر نوع قطعه مسير برحسب ريا  bkmf و m  توسط كاميون fليتراژ قابل حمل از فرآورده 

kmfm

km
kmf LV

A
b

×
=              )۳(  

 خـالي مانـدن مخـزن و    ضـريب پذيري فـرآورده و   خطرناكي يا اشتعالضريب دو نرخ متغير حمل با اعمال  b'kmfدر نهايت  
    .شود ، محاسبه ميسنگيني فرآورده

 
 هزينه ثابت بارگيري و تخليه محاسبه -۲-۲-۳

كه با ميزان هاي كاميون    هزينهآن دسته از    با در نظر گرفتن جريان نقدينگي       زينه ثابت بارگيري و تخليه،      براي محاسبه ه  
 كل ساعات كاري كاميون در سال    .شود  محاسبه مي ) 'Am(براي هر نوع كاميون      هزينه يكنواخت ساالنه     كاركرد ارتباطي ندارند،  

)h (          محاسبه شده و با داشتن زمان بارگيري و تخليه)t(  ،    از طريق رابطه)۵ (aij محاسـبه  برحسب ريال بارگيري و تخليه ينه  هز
 . هزينه تخليه در مقصد است aj هزينه بارگيري در مبداء و ai كه .شود مي

j
m

i
m

jiij t
h

A
t

h

A
aaa *

'
*

'
+=+=          )۴(  

 
  فرآورده در هر ماه توسط هر نوع كاميونهرمحاسبه نرخ حمل   -۳-۲-۳

حمل هر نوع فرآورده در هر ماه و توسط هر نـوع كـاميون قابـل       مبناي  ابت و نرخ خام مبنا، نرخ       با در دست داشتن نرخ ث     
 همچنـين    و تخليـه  وثابـت بـارگيري   به مقصد خاص، شامل جمع هزينـه      هزينه كل حمل فرآورده از يك مبداء      . محاسبه است 

 TCijبـا  برحسـب ريـال     j به مقصـد  iز مبداء   كل هزينه حمل ا   . هاي متغير متصور براي طول كل مسير است         جمع كليه هزينه  
  .شود نشان داده شده و از رابطه ذيل محاسبه مي

)1).(.( cIblVaTC fmkmf
Ek

kfmijij

ij

++′+= ∑
∈

        )۵(  

هاي طول قطعه مسير m ،lkتوسط كاميون نوع   fفرآورده نوع   قابل حمل    ليتراژ Vfm،  هزينه بارگيري و تخليه    aij كه در آن  
هزينـه بيمـه    Ifm وكيلـومتر  -برحسب ريال بـر ليتـر  تعديل شده   هزينه حمل    b'kmf ، مسير حمل   در كل  kموجود با شرايط نوع     

در نهايت به كل هزينه بدست آمده، . گردد  كه در هر بار حمل پرداخت مياست m در صورت حمل با كاميون نوع fفرآورده نوع 
مسيرهاي حمل بـرون شـهري و كميسـيون موسسـات     ، عوارض بارنامه براي  تامين اجتماعي  ماليات، بيمه درصدهاي مربوط به    

 Wfmليتـراژ يـا    Vfmدر مورد نظر طول كل مسير  lijبه حاصلضرب TCij  با تقسيم مقدار .شود اضافه مي cدر قالب پارامتر  باربري
يـا ريـال بـر    براي حمل در محدوه شعاع شعري و      كيلومتر  -ربرحسب ريال بر ليت     j به   iاز  ، نرخ مبناي حمل     تناژ بار قابل حمل   

  ))۷(رابطه ( .ايد بدست ميبراي حمل خارج از شعاع شهري كيلومتر -تن

ijfmfm

ij

ij lWV

TC
r

×
=

)(
          )۶(  
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توانند منعكس كننده شرايط داخلي و خارجي حاكم بر شـركت   عمال درصدهايي كه مي ا نرخ حمل مبناي بدست آمده، با     
 .شـود  رده در هر ماه توسط هر نوع كاميون در مسير مورد نظر محاسبه مـي پخش باشند تعديل شده و نرخ نهايي حمل هر فرآو       

 .دهد الگوريتم كلي را براساس توضيحات داده شده نشان مي) ۲(شكل 
 

 
    مثال-۳-۳

مسير انتخاب شده براي ايـن مثـال شـامل    . شود در اين بخش با ارائه يك مثال چگونگي محاسبه نرخ حمل شرح داده مي      
  و ماه مورد حمـل خـرداد   كاميون تريلينوع فرآورده نفت سفيد و نوع . استمقصد انبار نفت ري تهران  و  فت آبادان   انبار ن مبداء  

  كـه تشكيل شده اي     چهار نوع شرايط جاده    ازبا فرض ترافيك عادي در طول كل مسير         مسير حمل فرآورده     .انتخاب شده است  
 معمولي، - معتدل-تپه ماهور-آسفالت) ۳( معمولي، - گرم- كفي-آسفالت )۲( معمولي، - معتدل- كفي-آسفالت) ۱(: عبارتند از

) ۲(جـدول  در . شـود  هزينه حمل واحد محاسبه مي   اي    ر يك از شرايط جاده    هبراي   . معمولي - معتدل -كوهستاني-آسفالت) ۴(
عـادي يـا    به عنوان شـرايط  )۱( جاده نوع .ميزان تغيير در كاركرد كاميون و مصرف اقالم براي هر يك از شرايط قيد شده است  

 .مبنا در نظر گرفته شده است
 

  ميزان تغيير در مصرف اقالم و كاركرد-)۲(جدول 
 شرايط نوع درصد تغيير

كاهش  اي جاده
 سرعت

 سوخت و مصرف
 ربوطهم فيلترهاي 

 مصرف انواع روغن
  و فيلترهاي مربوطه

 مصرف
  لنت ترمز

 مصرف 
 الستيك

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱نوع 
 ۰ ۵۰ ۰ ۷ -۲۲ ۲نوع 

 محاسبه 
  ثابت هزينه

  هر يك از برايكاميون ساالنهمحاسبه هزينه 
 هاي موجود در مسير شرايط جاده

- ريـال بـر ليتـر    متغيـر برحسـب    هزينهمحاسبه  
، ازاي جــاده شــرايط هــر يــك ازكيلــومتر بــراي 

 كاميونتقسيم هزينه ساالنه بر كاركرد 

 

ضريب :هاي متغير اعمال تعديالت الزم بر روي نرخ
 زنضريب پرسازي و سنگيني مخ و خطر فرآورده

 

محاسبه مجموع كل هزينه بارگيري، حمل و تخليه 
  در مسير مورد نظركاميونفرآورده توسط 

باربري، موسسات  كميسيون هاي هزينهافزودن 
  و بيمه فرآورده عوارض بارنامه ،ماليات، بيمه

 

محاسبه نرخ مبناي حمل با تقسيم هزينه كل بر 
سيريتراژ حمل فرآورده و طول كل مل  

كه   در حالتيكاميونمحاسبه هزينه ساالنه 
.ال داشته باشدغفقط به بارگيري و تخليه اشت  

 

محاسبه نرخ ثابت مبادي و مقاصد با تقسيم 
 هزينه ساالنه بر ساعات كاركرد

 

نرخ محاسبه 
حمل در متغير 

 هر قطعه مسير

محاسبه نرخ 
 مبناي حمل 

  فلوچارت مدل محاسبه نرخ حمل – )۲(شكل 
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 ۵۰ ۱۵ ۲۰ ۶ ۱۲ ۳نوع 
 ۶۰ ۵۰ ۲۵ ۱۲ ۲۰ ۴نوع 

 
جريـان نقـدينگي خـاص خـود را ايجـاب      اي  با در نظر گرفتن تغييرات حاصل در مصرف اقالم تريلر، هر نوع شرايط جاده           

از آن منظـور  هاي متصور براي تريلـي اعـم از وابسـته بـه كـاركرد يـا مسـتقل                   در هر جريان نقدينگي كليه هزينه     . خواهد كرد 
براي هر نوع شرايط  برحسب كيلومتررا ماهانه  كاركرد  وهزينه يكنواخت ساالنه ،ارزش فعلي محاسبه شده) ۳(جدول . شوند مي

و چگالي آن ۰۸۵/۱ ضريب خطر فرآوره برابر ، ليتر۲۷,۵۰۰بل حمل نفت سفيد توسط تريلر برابر ليتراژ قا.دهد نشان مياي  جاده
 .رصد در نظر گرفته شده استد۱۳ساالنه بهره  سال و نرخ ۳۰عمر مفيد تريلر .  استمكعب كيلوگرم بر متر۸۱/۰

 
 هاي متغير حمل براي هر نوع شرايط جاده نرخ -)۳(جدول 

 شرايط
اي  جاده

 ارزش فعلي 
 )ريال( كل

هزينه يكنواخت 
 )ريال (ساالنه

كاركرد ماهانه تريلر
 )كيلومتر(

 هزينه حمل 
)تركيلوم-ريال بر ليتر(

 با اعمال ضرايبنرخ حمل 
 )كيلومتر-ريال بر ليتر(

 ۰۸۷۳/۰ ۰۸۰۵/۰ ۶,۰۰۰ ۱۵۹,۴۰۳,۰۴۰ ۱,۱۹۴,۸۲۹,۹۴۵ ۱نوع 
 ۱۰۱۸/۰ ۰۹۳۸/۰ ۶,۰۰۰ ۱۸۵,۸۱۷,۳۵۰ ۱,۳۹۲,۸۲۲,۴۵۹ ۲نوع 
 ۱۸۳۰/۰ ۱۶۸۶/۰ ۳,۰۰۰ ۱۶۶,۹۳۶,۹۸۰ ۱,۲۵۱,۳۰۱,۷۵۱ ۳نوع 
 ۲۶۱۷/۰ ۲۴۱۲/۰ ۲,۴۰۰ ۱۹۱,۰۴۰,۲۵۶ ۱,۴۳۱,۹۷۱,۵۵۰ ۴نوع 

 
ارزش  .شـود  مـي  منظـور    تريلرمستقل از كاركردهاي  براي هزينه جريان نقدينگي   هزينه بارگيري و تخليه،      محاسبه   براي

مدت زمـان تخليـه و   . يال خواهد بود ر۱۰۵،۴۸۴،۵۰۲ و هزينه يكنواخت ساالنه برابر     ريال   ۷۹۰،۶۸۰،۱۸۲ فعلي محاسبه شده  
 ساعت در نظـر گرفتـه   ۷۷۷۶تريلر ساالنه  يقه تخمين زده شده و كل ساعات كاركرد          دق ۴۵ يك   بارگيري در مبداء و مقصد هر     

  .شود ريال برآورد مي ۲۰,۳۴۸  در نهايت هزينه بارگيري و تخليه وشده
و ) ۳( نوع جاده كيلومتر ۱۴۶، )۲( نوع جاده كيلومتر ۳۶۶، )۱( نوع  جادهكيلومتر   ۳۰۵در كل طول مسير     در ماه خرداد،    

 به عنـوان بيمـه فـرآورده        محموله ارزش   ۰۰۵/۰ريال و   ۱۶۵قيمت هر ليتر نفت سفيد       .وجود دارد ) ۴( نوع   جاده  كيلومتر ۱۲۷
ل درصدهاي كميسيون موسسات باربري، ماليات بر درآمد، بيمه تامين اجتماعي و عـوارض بارنامـه             مجموع ك . شود  پرداخت مي 

 :شود محاسبه مي) ۸(ق رابطه كل هزينه حمل فرآورده در مسير طب.  درصد است۵/۲۰برابر 
TCij= (۲۰,۳۴۸+۲۷,۵۰۰× (۳۰۵× ۰۸۷۹/۰ +۳۶۶× ۰۹۴۷/۰ +۱۴۶× ۱۸۲۸/۰ +۱۲۷× ۲۳۰۰/۰ ) +۲۷,۵۰۰×۱۶۵× ۰۰۵/۰ )) 

× (۱+ ۲۰۵/۰ )۷(         ريال ۳,۹۴۱,۱۵۶ = (  
-محسوب شده و واحد نرخ آن ريال بـر تـن  تداركاتي از نوع حمل چون مقصد حمل خارج از شعاع شهري انبار ري است،     

حمل نفت سفيد با نرخ  با تريلر و طول كل مسير،       نفت سفيد     حمل تناژحمل بر   تقسيم هزينه   با  نهايت  در  . كيلومتر خواهد بود  
 ۳۰/۱۸۸نرخ حمل شركت پخش در همين مسير برابـر   .آيد در خرداد ماه بدست ميتريلر از انبار ري تهران به انبار نفت آبادان        

 .است -۰,۴۵ %آن اختالف نرخ محاسبه شده بااست كه 
rij = ۳,۹۴۱,۱۵۶/ )۲۷۵/۲۲×۹۴۴(  = ۴۵/۱۸۷ كيلومتر  -ريال بر تن        )۸(  

 
  برآورد بودجه -۴-۳

محاسبه شده هاي  در اين بخش به شرح روش مورد استفاده براي برآورد بودجه حمل سال آتي شركت پخش براساس نرخ
 ، در سال آتيلذا برآورد بودجهشود،  ميبرآورد براي ماه آتي فقط  به انبار حمل انبارمقدار ماهانه كه  از آنجائي. شود پرداخته مي

بخش بودجه حمل تداركاتي يا همان حمل انبـار  برآورد بودجه شامل دو . سال گذشته بنا شده است   هاي    بر پايه اطالعات حمل   
 :شود خش از بودجه شرح داده ميدر ادامه نحوه محاسبه هر ب. بودجه حمل از انبارها به مجاري عرضه است وبه انبار 

 بـه منظـور  شـود،   هاي تداركاتي مي حمل هر سال صرف حمل به دليل اينكه بخش اعظم بودجه        :بودجه حمل تداركاتي   
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 . شود هاي انجام شده بين تك تك انبارها برآورد مي  با در نظر داشتن حمل تداركاتيتامين دقت كافي، بودجه حمل

كش  توسط نفت  jبه انبار مقصد  iاز انبار مبدا   f براي فرآورده نوع  سال قبل از   tماه  شده در   انجام  حمل   ليتراژ فرض كنيم 
رشـد مصـرف   درصد  و در نهايت rijfmtكيلومتر با -متناظر آن برحسب ريال بر ليتر نرخ حمل محاسبه شده ، Tijfmtبا   mنوع  

 :شود رابطه ذيل محاسبه مياز  تداركاتيكل بودجه حمل  نشان داده شود، gfمربوطه با فرآورده در منطقه 
∑∑ ∑∑+=

ji f t
ijfmt

m
ijfmtf rTgB

,
1 ).()1(        )۹(  

 زيادبا توجه به تعداد زياد مجاري عرضه واقع شده در سطح كل كشور و در نتيجه حجم       :بودجه حمل به مجاري عرضه     
اطالعـات   .شـود  د مـي  از روش زير بـرآور    ، اين بخش از بودجه حمل ضمن رعايت دقت نسبتاً كافي            هاطالعات حمل مربوط  

. شوند براساس نوع فرآورده و ماه حمل ادغام مي ،واقع در هر منطقهبه مجاري عرضه ذشته هاي انجام شده در سال گ   حمل
درصـد رشـد     f  ،gif فـرآورده نـوع   براي tبه مجاري عرضه در ماه  iاز مبداء انبار انجام شده ريالي  حمل   هزينهكل   Ciftاگر  

 .شود  برآورد مي ذيلاز رابطهبخش دوم باشد، بودجه در سال آتي تورم درصد  'i ،g منطقهدر  fفرآورده مصرف 
))'1.((2 ∑∑∑ ++=

t i f
ifift ggCB        )۱۰(  

 
  سيستم طراحي شده -۵-۳

پرداختـه شـده   حمل هاي تعيين نرخ و برآورد بودجه   به شرح سيستم طراحي شده به منظور پشتيباني مدل   بخشدر اين   
. هاي تعيين نرخ و برآورد بودجه از سه بخـش تشـكيل شـده اسـت                 سيستم اطالعاتي پشتيباني كننده مدل    معماري كلي    .است

مركزي است كه به منظور ذخيره اطالعات مورد نياز در تعيين نرخ و برآورد بودجه     Databaseبخش اول شامل يك پايگاه داده       
 نويسي مناسب است كه اين كدها در واقع   زبان برنامهبخش دوم سيستم شامل كدهاي نوشته شده در قالب   . طراحي شده است  

هاي طراحي شـده بـراي تعيـين     هاي الزم مدل با بهره جستن از اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده سيستم و با انجام پردازش         
مليات مورد نيـاز    پوسته كاربرپسند آن است كه كليه ع       سوم سيستم در نهايت بخش    . كنند  نرخ و برآورد بودجه را پشتيباني مي      

سيستم با اسـتفاده از  .  به راحتي از طريق آن قابل انجام استها دادهگيري و بروزآوري  ها و بودجه، گزارش از جمله مشاهده نرخ   
نماي ) ۳(شكل . به عنوان پايگاه داده مورد استفاده قرار گرفته است SQL Server  طرحي شده و نرم افزار#Cنويسي  زبان برنامه

 .دهد ساختار سيستم را نشان ميكلي از 
 

 
  نماي كلي ساختار سيستم–) ۳(شكل 

 
 هاي مورد استفاده داده -۴

 .هاي حمـل و چگـونگي تـامين آنهـا شـرح داده خواهـد شـد                 براي محاسبه نرخ   در اين بخش نوع اطالعات مورد استفاده      
 :به مدل تعيين نرخ به شرح ذيل هستنداطالعات ورودي 

 .ارزش اسقاط و عمر مفيد، )شود كه به استهالك خط تبديل مي ( و تجهيزات آنهاهاي نو قيمت خريد انواع كاميون 

هـاي مصـرفي      ها اعم از مصرف سوخت، الستيك، لنت، انواع فيلتر و انواع روغن             مشخصات كليه اقالم مصرفي انواع كاميون      
 )، ميزان مصرف در هر بار و ميزان كاركرد هر يك براساس ماهحد واشامل هزينه(

 پوسته 
ها پايگاه داده کاربرپسند  

 مدل تعيين نرخ حمل گاز مايع

تيهاي نف مدل تعيين نرخ حمل فرآورده  

 مدل برآورد بودجه حمل 
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راننـده، عـوارض سـاالنه،    ه شخص ثالـث، بيمـه بدنـه، حقـوق     ماميون شامل، تمديد اعتبار گواهينامه، بيكهاي  انواع هزينه  
ت باربري، بيمـه  هاي ماليات بر درآمد، كميسيون موسسا  نرخها، ها و گازكش   كش  نفتمخازن  و تست     گيري    عمليات اندازه 

 .تامين اجتماعي، بيمه بار، عوارض صدور بارنامه

  .هاي فعاليت كاميون در طول يك ماهدر شرايط عادي، تعداد روزماهانه متوسط كاركرد كيلومتري : ساير اطالعات شامل 

  .عريف شدهاي ت  شرايط جاده۳۶درصد تغيير در مصرف اقالم كاميون، درصد كاهش در سرعت كاميون براي هر يك از  

 .دما، ترافيك و يمشخصات مسيرهاي حمل شامل طول، پوشش، توپوگرافها و و مبادي و مقاصد حمل فرآوردهمسيرها  
  نوع كاميون در هر قيمت، ضريب اشتعال و ليتراژ مجاز حمل چگالي، درصد پرسازي مخزن،شامل  هامشخصات فرآورده 

 ، نرخ تورم نرخ بهره بانكي 

 در منـاطق، بودجـه   انجام شده در سال گذشته، درصد رشـد مصـرف فـرآورده      ) انبار به انبار  (داركاتي  هاي ت   اطالعات حمل  
 ها به مجاري عرضه در مناطق،   صرف شده براي پرداخت كرايه حمل فرآورده

سـازمان  ، هـاي نفتـي   شركت ملي پخش فرآورده   ها از منابعي چون       اطالعات مورد استفاده جهت تعيين نرخ حمل فرآورده       
كتـاب  ، سازمان گيتاشناسي، سازمان هواشناسي كشور، هاي پيمانكار حمل و نقل پخش شركت، اي راهداري و حمل و نقل جاده   

شبكه جهـاني    وبيمه ايرانشركت ، بانك مركزي ،  مركز آمار ايران  ،  ترابري زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران     روش و مقررات    
 .اند  آوري شده  جمعاينترنت
 

 تايج ن تحليل -۵
 شـركت مـورد مقايسـه قرارگرفتـه و نتـايج      جاريهاي  هاي محاسبه شده توسط مدل تعيين نرخ با نرخ  در اين بخش، نرخ   

تحليل حساسيت صـورت گرفتـه و   ورودي تعيين نرخ در ادامه بر روي پارامترهاي مهم       . مقايسه به صوت آماري ارائه شده است      
 .اند نتايج بررسي شده

 شـامل  ، تعـدادي از مسـيرهاي درون شـهري و بـرون شـهري             جـاري هاي    هاي محاسبه شده با نرخ     خ  مقايسه نر به منظور   
به عنوان نمونه انتخاب شده و نرخ حمل براي هر يـك از آنهـا محاسـبه شـده و             هاي انبار به انبار و انبار به مجاري عرضه            حمل

. محاسـبه شـدند   مـاه سـال   ۱۲و براي هر    ده مبنا   ها براي حمل نفت سفيد به عنوان فرآور         كليه نرخ . سپس نتايج بررسي شدند   
 شركت پخش كه براي جاريهاي   مقايسه انجام شده بين نرخ.دهد ها را به صورت آماري نشان مي      نتايج مقايسه نرخ  ) ۴(جدول  

ترين متوسـط اخـتالف، بيشـ   درصـدهاي  هاي ماهانه محاسبه شده، به صـورت   يكسان است، با نرخ ها    و انواع كاميون  ها    كليه ماه 
  .نمايش داده شده استبراي هر نوع كاميون اختالف و كمترين اختالف 

 
 هاي شركت  محاسبه شده با نرخهاي نرخدرصد اختالف  مقايسه -)۴(جدول 

 چرخ ۶اختالف نرخ كاميون 
 هاي جاري با نرخ

 چرخ ۱۰اختالف نرخ كاميون 
 هاي جاري با نرخ

 اختالف نرخ كاميون تريلر
 نوع نرخ اي جاريه با نرخ

متوسط حداقل حداكثرمتوسط حداقل حداكثرمتوسط حداقلحداكثر
۷/۲۰۹% شهريبرون  %۸/۱۸-  %۰/۸۵  %۷/۱۲۴  %۸/۳۸-  %۰/۳۷  %۷/۱۰۱  %۶/۴۹-  %۲/۱۴  

%۲/۵۳درون شهري  %۱/۵۲-  %۴/۴-  %۶/۲۰  %۵/۵۳-  %۷/۱۹-  %۷/۹  %۲/۵۷-  %۳/۲۹-  

 
 مهم مدل مورد بررسـي قـرار گرفتـه و   پارامترهاي نسبت به ده  حمل محاسبه ش   ميزان حساسيت نرخ     در ادامه اين بخش،   

شود كـه احتمـال    تحليل حساسيت فقط شامل آن دسته از پارامترها مي . نتيجه حاصل از بررسي نمودارها شرح داده شده است        
اي يـك مسـير   نرخ حمل بـر  نرخ انتخاب شده براي تحليل حساسيت،     .بروز خطا در تعيين مقدار درست آنها وجود داشته باشد         

 .استتريلي از نوع كاميون و ) فرآورده مبنا(نفت سفيد فرآورده   براي،با شرايط كامالً عادي كيلومتري ۱۰۴
اي ماننـد لنـت و انـواع فيلترهـا و      پارامترهاي هزينـه اين نتايج حاصل شدند كه    تحليل حساسيت  هاي  خروجياز بررسي    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

امـا در مـورد   .  ندارنـد  نـرخ مقدار  ا تا حدودي كمتر است، تاثير محسوسي بر روي          ه  ها كه مقدار آنها به نسبت ساير هزينه         روغن
پارامترهايي كه تغيير آنها بيشترين تاثير را بر روي نـرخ محاسـبه   .  محسوس استنسبتاًچندين متغير، اثر تغييرات بر روي نرخ     

دوره تنـاوب  ، زمان تخليه و بارگيري، ر شرايط عاديكاركرد ماهانه كيلومتري د  عبارتند ازميزان اثرگذاريشده دارد، به ترتيب     
 .قيمت الستيك مصرفي  وقيمت خريد كاميون و متعلقاتمصرف الستيك، 

هـاي   ساس نوع ويژگي، براهاي با شرايط غير از شرايط مبنا   براي جاده   هاي حمل   نرخبراي محاسبه   همانطور كه اشاره شد     
اين تغييرات بـه صـورت درصـد تغييـر در مصـرف اقـالم       . شود مربوطه داده ميگي ن تغييراتي در جريان نقدي،اي  چهارگانه جاده 

اعمال شده و براساس درصدها تناوب مصرف اقـالم و ميـران كـاركرد كيلـومتري     ) و در نتيجه كاركرد ماهانه (كاميون و سرعت    
 يك اي مختلف، رهاي با شرايط جادههاي حمل در مسي  بر روي نرخ  به منظور انجام تحليل حساسيت       .شود  ماهانه تغيير داده مي   

انتخاب شده و مقادير مختلـف درصـدهاي       "  ترافيك معمولي  - سرد - تپه ماهور  -غيرآسفالت" از نوع    غير مبنا نمونه شرايط جاده    
نتايج تحليـل حساسـيت در جـدول    . اند نرخ مورد مقايسه قرار گرفته آن  و مصرف اقالم براي     در كاركرد كيلومتري ماهانه     تغيير  

 .اند درج شده) ۵(
  

 اي غيرعادي نتايج تحليل حساسيت براي شرايط جاده -)۵(جدول 

 نوع رابطه نرخ نوع درصد تغيير
  با پارامتر

 جهت
  رابطه

متوسط درصد
 تغيير در نرخ 

 حمل

 بيشترين درصد
 تغيير در نرخ 

 حمل

كمترين درصد
 تغيير در نرخ 

 حمل

 اي  چندجمله )كاركرد ماهانه(سرعت 
 ۴۲/۱۵ ۲۱/۴۹ ۵۱/۲۳افزايشي مقعردرجه سه

 ۷۳/۰ ۵۷/۱ ۷۳/۰ // // مصرف لنتافزايش در 
 ۰۵/۱ ۴۱/۶ ۲/۳ // // مصرف الستيكافزايش در 
 ۲۷/۰ ۹۴/۱ ۹۲/۰ // // مصرف سوخت و انواع فيلترهاافزايش در 
 ۱۴/۰ ۰۵/۱ ۴۹/۰ // //  و فيلترها مصرف انواع روغنافزايش در 

 
كه دقت در تعيين درصد تغيير در سرعت يا به عبارت ديگر مسافت طي شـده تـاثير بسـيار       د  هد يمها نشان     نتايج بررسي 

 هـا  هزينه قابل توجه السـتيك درصد تغيير در مصرف الستيك به دليل پس از اين پارامتر    . ي در دقت نرخ تعيين شده دارد      مهم
 از آنجائيكه مسيرهاي حمل فرآورده      . نرخ تعيين شده ندارند     مقدار روي اعنتايير قابل   موارد تاثي ساير  . گيرد  مورد توجه قرار مي   

درصـد تغييـر بـراي هـر يـك از      كند، بروز خطا در تعيين  هايي با شرايط متنوع عبور مي     هاي طوالني معموالً از جاده      در مسافت 
 بنـابراين بـا   .بـرد  يخطاي مرتكب شده در تعيين نرخ نهايي را به شـدت بـاال مـ   اي منجر به خطاي تجمعي شده و     شرايط جاده 

 .هاي حمل را براي شرايط غيرمبنا بطور معقولي محاسبه نمود توان نرخ اين پارامترها، مياعمال دقت بيشتر براي تعيين 
 
 گيري نتيجه -۶

هـا و   كـش  هـاي نفتـي توسـط نفـت       روش علمي و منطقي براي محاسبه نـرخ حمـل فـرآورده           يك  در مقاله حاضر به ارائه      
نقـل   و حمـل بـراي  مكانيزه براي محاسـبه نـرخ حمـل و بـرآورد بودجـه      سيستم يما و در نهايت طراحي يك پ هاي جاده   گازكش
، از روش محاسبه قيمت تمام شده حمل بر پايه       براي تعيين نرخ   در تكنيك طراحي شده   . پرداخته شده است  هاي نفتي     فرآورده

ها در طـول   هاي مترتب كاميون  در اين روش كليه هزينه.مفاهيم اقتصاد مهندسي يا همان ارزش زماني پول استفاده شده است        
هاي مالي در نظر گرفته شده و هزينه حمل فرآورده در مسير خاص و هزينـه بـارگيري و تخليـه در                  عمر مفيد، در قالب جريان    

  ك پايگـاه مبنـاي يـ   بـر كاربرپسـند اسـت كـه    با پوسته  يك نرم افزار     سيستم طراحي شده     .شود  مبداء و مقصد تخمين زده مي     
  حمل هر نوع فرآورده را توسط هر نوع کاميون، در هر مسير و در هر ماه محاسـبه نرخ ،هاي مسئله اطالعاتي شامل كليه ورودي 

 . كند برآورد ميدر دو بخش انبار به انبار و مجاري عرضه را  بودجه حمل سال آتي نهايتاً و نموده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 شركت پخش نشـان  جاريهاي   با نرخ نمونه   هاي  نرخي مسئله و مقايسه      پارامترهاي ورود  نتايج تحليل حساسيت بر روي     
توانند به عنوان مبنـايي   هاي حاصل از سيستم مي نرخ،  در تخمين پارامترهاي مهم مدلكافيدر صورت وجود دقت    دهد كه     مي

ه دستاوردهاي حاصـل از  توجه ب با .دنهاي حمل مورد استفاده قرار بگير      هاي بعدي در تعيين نرخ      زني منطقي و علمي براي چانه    
تهيـه مكـانيزمي جهـت تعيـين نـرخ حمـل            . اسـت قابل ارائه   در راستاي تحقيقات آتي     پيشنهاداتي   تعيين نرخ،    توسعه مكانيزم 

مـورد  . تواند مد نظر قـرار گيـرد    ميرساني هاي سوخت آهن و كشتي دارهاي راه هاي نفتي ايران براي خطوط لوله، مخزن  فرآورده
 بـه عنـوان ورودي سيسـتم     در كشـور هاي نفتـي  تي پخش فرآوردهسازي برنامه تداركا سيستم مكانيزه جهت بهينه   طراحي  دوم  

 . استمكانيزه تعيين نرخ

 
 تشكر و قدرداني

خـش پـژوهش و توسـعه    بكارشناسان دريغ  هاي بي از همكاري افزار و     آقاي فرزين حالج پور به عنوان طراح نرم       از زحمات   
ساير كارشناسان اين شركت آقايان فراهاني،     ها يعقوبي و علي نژاد و         احمدي و خانم    آقاي ،هاي نفتي   ردهشركت ملي پخش فرآو   

 .ارواي و اكبري كمال سپاس و تشكر را داريماصالني، اردالني، 
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