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 بازاریابی لجستیک خريجی عملیات خدمات لجستیک يريدی

 تَسؼِ هٌاتغ اًساًی                تذاسوات
 تَسؼِ تىٌَلَطی                  صیشساخت

 زوجیرٌ ارزش

 (پورتر)ارزش زنجیره 



 کلیات

 (پورتر)زنجیره ارزش 
 

ضاهل استثاط تا تاهیي وٌٌذگاى، فؼالیتْای دسیافت، اًثاس ٍ حول ٍ ًمل : لجستیه ٍسٍدی -1
 دسٍى ضشوتی ٍ ٍسٍدی ّای هَسد ًیاص

 ضاهل توام فؼالیتْای هَسد ًیاص دس ساستای تغییش ضىل ٍسٍدی ّا تِ خشٍجی ّا: ػولیات -2

 ضاهل توام فؼالیتْای هَسد ًیاص هجوَػِ ٍ تحَیل ٍ تَصیغ خشٍجی ّا: لجستیه خشٍجی -3

فؼالیتْای آگاُ ساصی هطتشیاى دس صهیٌِ تَلیذات ٍ خذهات، ضاهل فؼالیت : تاصاسیاتی ٍ فشٍش -4
 خشیذ خشیذاساى ٍ تسْیالت خشیذضاى

ضاهل توام فؼالیتْای هَسد ًیاص دس ساستای تحمك تَلیذ یا اثشتخص وشدى خذهات : خذهات -5
 تشای خشیذاساى، پس اص تحَیل هحصَالت خشیذاسی ضذُ
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 کلیات

 فعالیتهای ثانویه زنجیره ارزش

 

 فشاّن وشدى ٍسٍدی ّا یا هٌاتغ ساصهاى: تذاسوات -الف

ضاهل فؼالیتْایی تشای هطاسوت دادى افشاد جذیذالَسٍد، : هذیشیت هٌاتغ اًساًی -ب
 جاتجایی ّا، تَسؼِ، پاداش ٍ دس صَست ًیاص دادى هشخصی یا استشاحت تِ واسوٌاى

هشتثط ساختي تجْیضات، سخت افضاس، ًشم افضاس، سٍیِ ّا تشای : تَسؼِ تىٌَلَطی -ج
 تثذیل ٍسٍدی ّا تِ خشٍجی ّای ساصهاى

تشآٍسدى ًیاصّای هجوَػِ ٍ اتصال تخطْای گًَاگَى تِ یىذیگش، ضاهل : صیشساختْا: د
 ...ػولیات یا تخطْایی ًظیش حساتذاسی، اداسی، هالی، طشاحی ٍ 
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 کلیات

 شکل گیری زنجیره تامین

 .دٍ دِّ اخیش دٍسُ تغییشات ضگشف جْاًی تِ ٍاسطِ پیطشفت دس تىٌَلَطی ٍ جْاًی ضذى تاصاسّا تَدُ است•

ساصهاًْا تِ تَسؼِ جضئیات استشاتظی ّای تاصاس وِ تش خلك ٍ تسخیش ٍفاداسی هطتشیاى هتوشوض تَد : 1960-1970دِّ •

 .ّوت گواسدًذ

تا افضایص تٌَع دس ًیاصهٌذیْای هطتشیاى، ساصهاًْای تَلیذی تِ طَس فضایٌذُ ای تِ افضایص اًؼطاف پزیشی دس : 1980دِّ •

خطَط تَلیذ، اصالح ٍ تْثَد هحصَالت ٍ فشآیٌذّای هَجَد ٍ تَسؼِ هحصَالت جذیذ تشای اسضاء ًیاصهٌذیْای هطتشیاى  

تَلیذ تِ هَلغ، تَلیذ ًاب، واًثاى، هذیشیت  )تِ فٌاٍسی ّا ٍ ساّثشدّای جذیذ ساخت دس ایي دِّ دستیاتی . ػاللوٌذ ضذًذ

 .صَست گشفت...( ویفیت فشاگیش 

تِ هَاصات تْثَد دس تَاًوٌذی ّای تَلیذ، هذیشاى صٌایغ دسن وشدًذ وِ هَاد ٍ خذهات دسیافتی اص تاهیي  : 1990دِّ •

 .وٌٌذگاى هختلف، تاثیش صیادی دس افضایص تَاًوٌذی ّای ساصهاى تِ هٌظَس تشخَسد تا ًیاصّای هطتشیاى داسد
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 دس تایذ آًْا .ًیست وافی ساصهاًطاى هذیشیت تشای هذت طَالًی دس تغییشات ایي وِ دسیافتٌذ ساصهاًْا ضشایطی چٌیي دس

  ّوِ ضثىِ ًیض ٍ وشدًذ هی تاهیي (غیشهستمین یا هستمین) سا ساصهاى ّای ٍسٍدی وِ واسخاًجاتی ّوِ ضثىِ هذیشیت

 .گشفت ضىل «تاهیي صًجیشُ» ًظشیِ ًگشش ایي تا .وشدًذ هی هطاسوت فشٍش، اص پس خذهات ٍ تحَیل تِ ػاللوٌذ واسخاًجات
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 مشتریان اوبارَا ي مراکس تًزیع تًلیدکىىدگان تامیه کىىدگان

 َسیىٍ مًاد

 

 َسیىٍ حمل ي وقل

 َسیىٍ حمل ي وقل
وقلَسیىٍ حمل ي   

 َسیىٍ تًلید َسیىٍ مًجًدی

 یک زنجیره تامین



Supplier Manufacturer Distributor Retailer Customer 

Supplier Manufacturer Distributor Retailer Customer 

Supplier Manufacturer Distributor Retailer Customer 
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 زنجیره تامین چیست؟ 

 .هوىي است دس یه صًجیشُ تاهیي تشخی اص هشاحل ٍجَد ًذاضتِ تاضٌذ

 (.L.L.Bean, Dellهمایسِ )طشاحی هٌاسة صًجیشُ تاهیي تِ ًیاصّای هطتشیاى ٍ ًمطی وِ تَسط هشاحل ایفا هی ضَد ٍاتستِ است 



 تامینمفهوم زنجیره 

 زنجیره تامین چیست؟

 :یه صًجیشُ تاهیي هوىي است ضاهل هشاحل هختلفی تاضذ

هطتشیاى 

خشدُ فشٍضاى 

تَصیغ وٌٌذگاى/ػوذُ فشٍضاى 

تَلیذوٌٌذگاى 

تاهیي وٌٌذگاى هَاد اٍلیِ یا اجضا 

 ّش هشحلِ اص طشیك جشیاى هحصَالت، اطالػات ٍ پَل تِ دیگشی هتصل
 .هیطَد
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 کلیات

 زنجیره تامین چیست؟

 

صًجیشُ تاهیي، ضاهل توام فؼالیتْای هشتثط تا جشیاى ٍ تثذیل واالّا اص هشحلِ هادُ •

تا هصشف وٌٌذُ ًْایی ٍ ًیض جشیاًْای اطالػاتی هشتثط تا آًْا ( استخشاج)خام 

 .هیثاضذ

صًجیشُ تاهیي، صًجیشُ ای است وِ ّوِ فؼالیتْای هشتثط تا جشیاى واال ٍ تثذیل •

هَاد اص هشحلِ تْیِ هادُ اٍلیِ تا هشحلِ تحَیل واالی ًْایی تِ هصشف وٌٌذُ سا  

دس وٌاس جشیاى هَاد، دٍ جشیاى دیگش وِ یىی جشیاى اطالػات ٍ  . ضاهل هی ضَد

 .دیگشی جشیاى هٌاتغ هالی ٍ اػتثاسی است ًیض ٍجَد داسد
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 تامینمفهوم زنجیره 

 زنجیره تامین چیست؟
 صًجیشُ تاهیي توام واسوشدّای دسگیش دس دسیافت ٍ تشآٍسدُ ساصی دسخَاست

 :هطتشی ضاهل

تَسؼِ هحصَل جذیذ 

تاصاسیاتی 

ػولیات 

تَصیغ 

  هالی 

 (  پس اص فشٍش)ٍ خذهات 

 (.ٍلی تِ ایٌْا هحذٍد ًیست)سا دستشداسد 

 1هثال :Wal-Mart 
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Timber 

Company 

Paper 

Manufacturer 

Tenneco 

Packaging 

Chemical 

Manufacturer 

Plastic 

Producer 

P&G or Other 

Manufacturer 

Wal-Mart 

Store 
Customer 

Wal-Mart 

Or Third 

Party DC 

 مراحل زنجیره تامین یک پاک کننده



 تامینمفهوم زنجیره 

 زنجیره تامین چیست؟
 2هثال:Dell  

  هثالْای فَق داللت تش ایي هَضَع داسًذ وِ هطتشی تخص جذایی ًاپزیش اص صًجیشُ تاهیي
 .است

 ِػثاست صًجیشُ تاهیي تصَیشی ایجاد هی وٌذ وِ هحصَل یا ػشضِ اص تاهیي وٌٌذگاى ت
تَلیذوٌٌذگاى ٍ تِ تَصیغ وٌٌذگاى ٍ تِ خشدُ فشٍضاى ٍ تِ هطتشیاى دس هسیش صًجیشُ 

الثتِ ایي تخص اصلی صًجیشُ تاهیي است اها هْن است وِ جشیاى . تاهیي حشوت هی وٌذ
 .اطالػات، پَل ٍ هحصَل دس ّش دٍ جْت تصَیش ضَد

  اص ػثاست صًجیشُ تاهیي هوىي است ایي هفَْم تِ رّي تشسذ وِ دس ّش هشحلِ تٌْا یه
ٍجَد داسد اها دس ٍالؼیت هوىي است یه تَلیذ وٌٌذُ هَاد ...( تاهیي وٌٌذُ، تَصیغ وٌٌذُ )

ضثىِ »اٍلیِ سا اص چٌذ تاهیي وٌٌذُ تْیِ وٌذ ٍ تذیي تشتیة ضایذ تْتش تاضذ اصطالح 
 .سا تىاس تشد  supply networkٍ یا  supply webیا « تاهیي
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 تامینمفهوم زنجیره 

 ویژگی های زنجیره تامین

 ُیه صًجیشُ تاهیي ضاهل ّوِ تخطْایی است وِ هستمین یا غیشهستمین دس تشآٍسد

 .ساصی دسخَاست یه هطتشی ًمص داسًذ

 ٍ صًجیشُ تاهیي ًِ تٌْا تَلیذوٌٌذُ ٍ تاهیي وٌٌذُ سا ضاهل هی ضَد تلىِ حول

 .ًمل وٌٌذُ ّا، اًثاسّا، خشدُ فشٍضاى ٍ حتی هطتشیاى سا ًیض دس تش هی گیشد

 هی ضًَذ یه صًجیشُ تاهیي هَاد خام اص تاهیي وٌٌذگاى تِ واسخاًِ ّا اسسال دس ٍ

سپس هحصَالت تَلیذ ضذُ دس واسخاًِ ّا تِ اًثاسّای هیاًی ٍ اًثاسّای تَصیغ 

وٌٌذُ ّا اسسال هی ضًَذ ٍ اص آًجا تِ سوت خشدُ فشٍش ّا ٍ دس ًْایت تِ دست 

 .هی سسٌذ( یا ّواى هصشف وٌٌذُ)هطتشی ًْایی 
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 تامینمفهوم زنجیره 

 هدف یک زنجیره تامین
ّذف ّش صًجیشُ تاهیٌی تایذ هاوضیون ساصی ول اسصش ایجاد ضذُ تاضذ. 

 اسصضی وِ یه صًجیشُ تاهیي ایجاد هی وٌذ، اختالف تیي آًچِ هحصَل ًْایی تشای
هطتشی اسصش داسد ٍ ّضیٌِ ّای صشف ضذُ تشای تشاٍسدُ ساصی ًیاص هطتشی دس 

 .صًجیشُ تاهیي است

اختالف تیي دسآهذ حاصلِ اص هطتشی ٍ توام ّضیٌِ ّای : سَدآٍسی صًجیشُ تاهیي
 صشف ضذُ دس طَل صًجیشُ تاهیي

ٌِدس ّش صًجیشُ تاهیٌی تٌْا یه هٌثغ دسآهذ داسین ٍ آى هطتشی  :هٌثغ دسآهذ ٍ ّضی
 .است

وذام تخص اص صًجیشُ تاهیي جشیاى ًمذی هثثت دس صًجیشُ ایجاد هی وٌذ؟ :سًال 

هطتشی :جًاب 
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 تامینمفهوم زنجیره 
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 هطتشیاى

 خشدُ فشٍضاى

 هشاوض تَصیغ

 تاهیي وٌٌذگاى سدُ اٍل

 تاهیي وٌٌذگاى سدُ دٍم تاهیي وٌٌذگاى سدُ دٍم تاهیي وٌٌذگاى سدُ دٍم

 تاهیي وٌٌذگاى سدُ اٍل

 (هًَتاط)تَلیذ 

 جشیاى هالی ٍ اطالػاتی

 جشیاى هحصَل

مدل مفهومی از زنجیره تامین یکپارچه و  

 اجسای تشکیل دهنده آن


