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ی های جدید بر پایهحلزیرا راه است، یو تحول مهم رییدر حال تغ لجستیککه بخش حمل و نقل و  ستین یشک

شاهد  خیاز تار یمقطع چیدر ه اند.شده تبدیلی روزمره گرایشات بازار به استفادهگیری جهتثیر أفناوری تحت ت

بخش از  نیاکه  یو قانون یطیمحستی، زی، فناوری، اجتماعی، اقتصادیاسیس راتییاز تغ یبزرگ یدرجه نیچن

 .میانبوده ،دهدیقرار م ریاقتصاد را تحت تأث

مدت تمرکز کوتاه ینقطه دیبا یزیچه چ نکهیکند، درک ایمدرن رشد م لجستیکحمل و نقل و  یدگیچیهرچه پ

ما تالش  که است لیدل نیبه هم .شودیدشوارتر م ،میکن یگذارهیسرما یزیچه چ بر روی نکهیو بلندمدت باشد و ا

 .میکن ییشناسا، هستند لجستیکبخش حمل و نقل و   رییرا که در حال تغ یاصل یروهاین میاکرده

حمل و  دیجد یهاحلراه یداریپد یبالقوه ریتکامل و تأث یابیارز نیو همچنگرایشات  لیو تحل هیبراساس تجز

 عبارتند از: ،دهندیم رییرا تغ لجستیککه حمل و نقل و  اییاصل یروهایکه ن میاگرفته جهینت نقل،

 شدندیجیتالی، 

 الملل،نیدر تجارت ب اترییتغ 

 بر نرم افزار، یمبتن یندیفرا راتییتغ 

 بازارها، یدر تجارت داخل اترییتغ 

  اتوماسیون صنعتی،تغییرات در فرایند 

را  روین 5 نیاز ا کیما هر همچنین درک مسیر پیش روی تحول صنعتی، و لی فع تیه منظور درک بهتر وضعب

تکامل  نیو همچنها آن اتوماسیون صنعتیبا در نظر گرفتن روند  ایم ونموده لیو تحل هیتجز اتیبا جزئهمراه 

 .میاکرده یآورجمع مقاله نیخود را در ا یدیمشاهدات کل، پاسخ کیدر حال ظهور در بازار به عنوان  یهاحلراه

 شدندیجیتالی -1

شدن در حال به وقوع پیوستن یتالیجید، همین حاال یمانکاریتا پ اتیعملاز  ،تیریاعم از مد یتجار یندهایر فرآد

منابع سازمان در  یزیربرنامه ایاطالعات و ارتباطات ساده و  یفناور یدرباره شدن فقطلیتایجیامروزه د است.

 ارزش یرهی، از جمله ادغام در زنجیتجار دیکامال جد یهاو مدل ندهایفرا نیدر مورد تدوبلکه  ،ستیمحل کار ن

 است.
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خدمات  یعناصر مهم مربوط به ارائه نیو همچن دیخر یدر مورد قدرت نفوذ امکان انتقال نقطه شتریبموضوع  نیا

 است. تالیجید طیبه مح

 مشاغل نیهمچن .دهد شیها را افزاشدن درآمد آنیتالیجیانتظار داشتند که د یمورد بررس هایشرکت از 54٪

 استفاده کنند تا: شدنیتالیجیتوانند از دیم

 ،فرایندهایشان را ساده کنند 

 نند،ک یطراحبازخود را   یتجار یهاخدمات، محصوالت و مدل 

 استعدادها را کاهش دهند یفاصله ریتأث. 

این موضوع که  دهد، رییکنندگان با تجارت را تغتعامل مصرف ینحوه شدن،یتالیجیدتوان انتظار داشت که یم

گرفته تا  یخدمات حمل و نقل شخص طریق از است، شده مشاهده سیارو حمل و نقل  نیقبالً در سفارش آنال

ممکن است  یحت یخدمات نیچن .یحمل و نقل عموم طیو بل نیماش یگذاربه اشتراک ،یتاکسمرتبط با خدمات 

 د.نشو یو نوآورانه تلق شدهمتوقف  یبه زود

 

 الملل نیدر تجارت ب اترییتغ -2

به  نیقطار از چ ی، به عنوان مثال در تعداد سفرهانیز قبال مشاهده شده است الملل نیدر تجارت ب اترییتغ

هر دو دراروپا ) یهیو اتحاد نیحجم تجارت چ شیبا افزا احتماالً اروپا که به سرعت در حال رشد است. یهیاتحاد

حمل و از  ترعیسر یانهی)به عنوان گز ینیو حمل و نقل زم یتجار یرهایدر مس دیجد یهایگذارهیجهت(، سرما

گیری با ارتباط شکل خواهد داد. رییتغ ایدر اوراس یالملل نی( تدارکات بییتر از حمل و نقل هواو ارزان یانوسیاق نقل

د نموجود گسترش خواه یرهایگشوده و مس یدیجد یتجار یرهای، مسینوظهور با اقتصاد جهان یاقتصادها شتریب

 .افتی



 

 

 شود:توسط موارد زیر هدایت می الملل نیدر تجارت ب اترییتغ

 تجارت آزاد، ینامهتوافق جادیا 

 از مقررات، یناش یو موانع تجار یتجار یهاظهور جنگ 

 حمل و نقل، تجارت یسازیجهان 

 طرح کمربند و جاده که توسط  قیاز طر نیآهن و جاده و همچندر راه ژهیها )به ورساختیز یتوسعه

 شود(.یم یبانیپشت نیدولت چ

امکانات مانند مراکز واقع  ریها، ارتباطات از راه دور و ساآهن، بزرگراهراه یبدون شک از نوساز 1T&L یهارکتش

 نیب "دیجد شمیابر یجاده" هایداالن رودینتظار ما خواهند شد.مند در حال ظهور بهره یتجار یرهایدر مس

حمل  یهانهیمنجر به کاهش هز یتحوالت نیچن د.نبه سرعت رشد کن ندهیچند سال آ یاروپا ط یهیو اتحاد نیچ

درکنار  توانیرا م دیخدمات جد جادیا یهاها و فرصتیگذارهیسرما نیا د.نشویم دیخدمات جد جادیو نقل و ا

 .دینام " یتجار ریمس دیجد یهاحلراه" هم
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 یبرا یشتریب منافع کرده ورشد  ایبه صورت پو ندهیچند سال آ یط ینرم افزار یندهایفرآ راتییرود تغیانتظار م

 دایپ یاصل انیراه خود را به جر دیهنوز هم با یفعل یدر مرحله هاحلراه نیابا این وجود،  کنند. جادیا تجارت

دفتر کل چین و و بالک بزرگ یهاداده زیآنال، ایاش نترنتی، ای، مانند هوش مصنوعهیپا یهایتکامل فنآور کنند.

  .خواهد کرد جادیارا  ییهاحلراه نیچن یتوسعه یمطلوب برا یطیمح ،کسب و کار یو فشار بر اثربخش شدهعیتوز

                                                            
1  transport and logistics 

 



 

 :شکل دهد ریینرم افزار محور تغ ندیفرا راتییتغبه عنوان  را T&L ریز یهاحلرود راه یمانتظار 

 2حمل و نقل هوشمند یهاستمیس 

 3کیربات ندیفرآ ونیاتوماس 

 (لیو تحو یدارنگه ی)به عنوان مثال برا 4یاطیاحت یهاحلراه 

 5شدهعیدفتر کل توز یهایو تمام فناور نیبالکچ 

 6یهوش مصنوع یهاحلراه 

 یبارههتر درب نشیو ب تیفیو ک نهیهز تیمز جادیا یها را براحلراه نیتوان انتظار داشت که ایها مز شرکتا

در مورد  شهیمو ه ردهرا تجربه ک یبهتر ید تا بتوانند راحتنکنندگان ارائه دهو مسافر به مصرف یبرربا انیجر

 به آن باقی بمانند.اشند و متصل داشته ب یشتریخدمات حمل و نقل اطالعات ب

 

 

 بازارها یدر تجارت داخل اترییتغ -4

شود که با  جادیبازارها ا یدر تجارت داخل اییاساس راتییتغ ندهیچند سال آ یدر ط که توان انتظار داشتیم

 شیو اقتصاد مشترک و افزا یکیتجارت الکترون یبازارها ی، توسعهیرشد اقتصاد ینانهیبخوش یهاینیبشیپ

 نهیزم نیها در احلراه .شوندیم تیتقو T&Lدر بخش  (دیخر قیها از طرادغام و تصاحب شرکت) 7M&A تیفعال

 د شد.نخواه تیشدن جامعه هدا ریکننده و پانتظارات مصرف رییبا تغ زین

 نیارزش متفاوت ب یرهیادغام زنج نیو همچن دیخدمات جد یفشار برا جادیباعث ا راتییتغ نیا یهمه

 شود. یم T&L یهاو شرکت ینترنتی، از جمله خرده فروشان ادکنندگانیتول

                                                            
2 Intelligent Transportation Systems 
3 Robotic Process Automation 
4 Predictive solutions 
5 Blockchain and all Distributed Ledger Technologies 
6 AI solutions 
7 Mergers and acquisitions  



 

 یارائه یبرا یدر تجارت داخل رییتغ لیتوانند به دلیها مد که شرکتنوجود دار دیجد یهاحلاز راه یتعداد

 یبرا دیامکانات جد نیو همچن نیآنال دیدر خر شتریب یکنندگان، امکان راحتتر و نوآورانه به مصرفخدمات ارزان

 قرار دهند: انیمشتر اریروزمره در اخت یاستفادهه منظور منابع ب ریگذابه اشتراک

 خود هستند نیرشد فروش آنال یبرا ییهاکه به دنبال فرصت یابرجسته یهابرند 

 کنندیم یگذارهیتدارکات سرمابخش که در  یکیمشاغل تجارت الکترون 

 8 یهاشرکتCEP هستند یکیتجارت الکترون یبرا یسفارش یهاحلراه یدر حال طراح 

 9اقتصاد مشارکتی 

 10تدارکات میادغام و تحک 

 

 تغییرات در فرایند اتوماسیون صنعتی -5

حمل  ییکارا شیباعث افزا تغییرات در فرایند اتوماسیون صنعتی توان انتظار داشت کهی، مگرید یایاز جمله مزا

و  دیجد یهایدر فناور یگذارهیسرما مندازین نهیزم نیموجود در ا یهاحلراه شود. تدارکاتیو نقل و خدمات 

 پویاییدر  شرفتی)از جمله پ هیپا یهایفناور یبا توسعه تغییرات اتوماسیون صنعتی .هستندمتفکرانه  یسازادهیپ

 ستیز طیمح یداریبا تمرکز بر پا نیهمچنو  د شدنخواه ریپذمدت امکان یمقررات در طوالن ریی( و تغیکیالکتر

 شکل خواهند گرفت.

                                                            
8 Courier, Express and Parcel 
9 Sharing economy 
1 0 Logistics consolidations 



 

از توانند یم ،دشواتوماسیون که در ادامه ذکر می یفنآور یهاحلراهتر از گسترده یبا استفاده T&L یشرکت ها

 :مند شوندبهره دیجد یهاسیسرو یو امکان رفع تنگناها و طراح یاصل اتیعمل ونیاتوماس ،کار ییکارا شیافزا

 11کارایجاد وسایل خود 

 12پویایی الکتریکی 

 13یبیترک تیواقع یهاافزوده و دستگاه تیواقع 

 ریالسعیقطار سر 

 14لست مایل یسازنهیبه 

با  شتریب لتعام تعامل کمتر با مردم و ی، به معنانکنندگان و کارمندااز نظر مصرف ینیماش ندیفرا راتییغت

 د.شمنجر خواهد  زین ریپذخدمات انعطاف شتریب یدسترس به تیاست، اما در نها ندهیآالت در آنیماش

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 1 Robotization 
1 2 Electro-mobility 
1 3 Augmented Reality and Mixed Reality devices 
1 4 Last Mile Optimization 



 

 

 

 

 بع:امن
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