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 چكیده

در لغت نامه آکسفورد،لجستیک به معنای علم و عمل جابه جایی کردن،انبار کردن و ذخیره سازی کاال و امکانات آمده 

که فرآیندهای برنامه ریزی،تخصیص،کنترل منابع مالی و انسانی موجود در قسمت است.لجستیک سیستم یا نظامی است 

.در امور غیر نظامی،لجستیک شامل ایجاد مکان و بری می کندهای توزیع فیزیکی پشتیبانی ساخت و عملیات خرید را ره

زمان مطلوب برای ورود کاالها،مواد و خدمات است،به طوری که در مکان و زمان و با مقدار مناسب برای جوابگویی به تقاضای 

ش های واکن شدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که بصورت دائم در حال تغییر است ضرورتتمصرف کنندگان مهیا باشد

مناسب سازمان ها وشرکتهای تولیدی ـ صنعتی را دو چندان کرده و بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای 

می فشارد و سازمانهای امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره گیری از 

مین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مشتریان در الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیره تا

سازمانهای امروزی در تولید کاال و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و فرایند ها، توسعه دانش و توان رقابتی همراه و همگام 

د ضمن آنکه استفاده از فناوری اطالعات در اعضای سازمان می باشد. مدیریت موثر زنجیره تامین از عوامل اصلی بقا می باش

فعالیتهای زنجیره تامین پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره افزایش داده است. به طور کلی مدیریت زنجیره تامین بر افزایش 

 .ر استاانطباق پذیری و انعطاف پذیری شرکتها تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات باز

 دگانفروشن و  مجموعه ای از روشهای مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارای تامین کنندگان، تولید کنندگان، انبارها

 مکان مناسب در صحیح تعداد به کاالها خدمات، های نیاز تحقق و سیستم های هزینه کردن حداقل بمنظور که ای گونه به

مدیریت زنجیره تامین هماهنگی در تولید،  .گویندرا مدیریت زنجیره تامین می گردند توزیع و تولید مناسب زمان در و

موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین است برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ 

 .گویی و کارایی برای موفقیت در بازار
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 ماهيت و ابعاد سيستم لجستيک و مديريت زنجيره تأمين  -مقدمه .1

نجیره مدیریت ز"چند سال اخیر در کشورمان و به ویژه این روزها تحت عنوانهایی نظیر  لجستیک و زنجیره تأمین لفظی است که در

فرانس کن"، "انجمن لجستیک و زنجیره تأمین"، "شرکتهای خدمات امور لجستیک"، "لجستیک چابک"، "لجستیک ناب"، "تأمین

که بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح گردیده  و... بسیار شنیده می شود. نزدیک به سه دهه است "ملی لجستیک و زنجیره تأمین

است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه های 

ه مردم نیز ینکمربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جویی های کالن مالی از بابت به کارگیری این نگرش نصیبشان شده است. کما ا

به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده اند. نظر به منفعتهای زیادی که به خاطر به کارگیری مدیریت زنجیره تامین حاصل گردیده 

است، امروزه این فلسفه در بین سازمانها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده می گردد. 

کنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش علمی و آکادمیک به مبحث  مدیریت زنجیره تامین بسیار مثبت بوده و مقاالت و کتابهای  در

 فراوانی در این زمینه نگاشته شده است.

. نامیممی( SCMیت زنجیره تامین )مدیر همان آنرا که شودامروزه مدیریت ارتباطات در یک زنجیره تامین به مبحثی ارجاع داده می

 باشد،نمی نگاهب به بنگاه یا یک به یک ارتباطات صورت به تجاری فعالیتهای از ایزنجیره تنها تامین زنجیره یک تر، واضح بیانی با

دید مثبت تش یک حصول برای را فرصتهایی «تامین زنجیره مدیریت». آنهاست بین ارتباطات و تجاری فعالیتهای از ایشبکه بلکه

 تهایمزی با «تامین زنجیره مدیریت» حالت، این در. کندمی پیشنهاد شرکتی بین و شرکتی درون مدیریت و سازیدر یکپارچه

 رایها تامین زنجیره در اعضا سایر با ارتباطات و تجاری فعالیتهای مدیریت برای را جدیدی روش و بوده ارتباط در تجاری فرایندهای

 .دهدمی

 مدیریت و سازییکپارچه سمت به تامین زنجیره درطول لجستیکی خدمات سازیاز یکپارچه« مدیریت زنجیره تامین»مفهوم 

 رهزنجی مدیریت» بین تفاوت شدن شفاف همین براساس. است شده تعریف باز تامین زنجیره درطول تجاری کلیدی فرایندهای

 اصالحی تعریف این. کرد ارایه را لجستیک از ایجستیک تعریف اصالح شدهل مدیریت انجمن ،3002 سال در لجستیک، و «تامین

 «مینتا زنجیره مدیریت» از جزئی عنوان به را «لجستیک مدیریت» که داردمی بیان را لجستیک مدیریت انجمن موضع وضوح به

 :است صورت بدین شده اصالح تعریف این. کندمی معرفی

 االها،ک سازیذخیره نیز و عقبروبه و جلواثربخشی جریان روبهلجستیک آن قسمت از مدیریت زنجیره تامین است که کارایی و 

 را زنجیره مشتریان نیازمندیهای تامین منظوربه نهایی مصرف نقطه تا زنجیره آغازین نقطه بین مربوطه اطالعات و خدمات

 .کندمی کنترل و گیرد،کارمیبه کند،می ریزیبرنامه

 



 لجستيک .2

افزار ، مهمات و جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان اصلی به ای یونانی دارد و در موارد نظامی برای جابجایی جنگاین لغت ریشه

 LOGISTIKASشود. در زبان یونانی ، رومی و امپراطوری رم شرقی، نظامیانی وجود داشتند با نام سمت خط مقدم استفاده می

 مایحتاج بر عهده آنان بوده است. که وظیفه مسائل مالی و تقسیم

در دیکشنری آکسفورد لجستیک به این صورت تعریف شده: قسمتی از علوم نظامی که وظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی مواد و 

 افراد و تجهیزات را دارد.

 نیاز است.و در دیکشنری دیگری به این صورت تعریف شده است : مدت زمانی که برای مهیا کردن منابع مورد 

 کند.ای از علوم مهندسی است که سیستمهای انسانی بجای سیستمهای ماشینی ایجاد میهمینطور لجستیک به صورت عمومی شاخه

 های مدیریت لجستیک عبارت هسنتند از:گستره

 لجستیک داخل مرزهای یک کشور

 لجستیک داخلی

 لجستیک خارج از مرزهای کشور

هماهنگی اطالق می شود که جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه لجستیک به کلیه فعالیت های 

وسایل و تجهیزات، ماشینها و ابزارآالت ، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، 

 کار، طراحی سیستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد. توزیع، حمل و نقل، تنظیم و تهیه روش انجام

 زنجيره تامين .3

ـــامل فعالیت ـــول، تحویل زنجیره تامین، ش ـــتخراج مواد خام، طراحی و تولید محص هاى مرتبط با جریان و تبدیل کاالها نظیر: اس

ه اى اسـت کشـود. به طور کلو، زنجیره تامین زنجیرهمو هاى اطالعاتو مرتبط با آنهامحصـول به مصـرف کننده نهایو و نیز جریان

ـــرف کننده را تمام فعالیت هاى مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالى نهایو به مص

 گیرد. شامل مو شود.دربرمی

 شود.و فعالیت خدمت به مشتری مییک زنجیره تامین، شامل تمام تسهیالت )امکانات(، وظایف و کارها 

 

 

 



 مديريت زنجيره تامين  .4

سازى  شامل یکپارچه  ستمر،  ستیابو به مزیت رقابتو قابل اتکا و م مدیریت زنجیره تامین، از طریق بهبود در روابط زنجیره براى د

ـــود. بنابراین، مدیریت زهاى اطالعاتو مرتبط با آنها موهاى زنجیره تامین و جریانفعالیت ـــت از: فرایند ش نجیره تامین عبارت اس

ر ها دهاى اطالعاتو مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ ســازى فعالیتهاى زنجیره تامین و نیز جریانیکپارچه ســازى فعالیت

ــولید و عرضه محصول. مدیریت زنجیره تامین، شامل هماهنگ سازی تولید، موجودی و ترابری بین اجزای ـــ ـــ ـــ  زنجیره تامین تـ

 آید.دستهکند، بدهی و کارایی برای بازاری که آن را تغذیه میدهنده یک زنجیره تامیناست تا بهترین ترکیب ممکن از پاسختشکیل

 منافع بكارگيري دانش لجستيک و مديريت زنجيره تامين .5

 های کمترموجودی

 وری باالتربهره

 چابکی بیشتر

 موعدهای تحویل کوتاهتر

 سود باالتر

 حقوق بیشتر مشتریرعایت 

 ها به مقدار صحیحها و اندازه انباشتهوجود موجودی

 قابلیت مشاهده و ردگیری رخدادها

 هاکاهش هزینه

 کنندگانافزایش خدمت دهی به مصرف

 ایجاد مزیتهای رقابتی

 تعامل نزدیکتر با تامین کنندگان

 ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد و با هزینه کمتر

 پاسخگوییایجاد مرجع 

 ها به صورت ترکیبیتوانایی اجرای دقیق سیستم
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