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 چکیده

. کندیوب را فراهم م قیانتقال ارزش از طر رینظیاست که فرصت ب یانقالب یمحاسبات میپارادا نیپنجم نیچبالك
 نهیا هزو ب ایدر سر تا سر دن هیرا در عرض چند ثان هاییاست که انتقال دارا یجهان شدهعیدفترکل توز کی نیچبالك

که قابل ارائه به صورت  یبراساس هر ارزش توانیرا م هاییرادا نی. ارزش اسازدیمقدور م زیناچ اریتراکنش بس
 کرد. انیباشند، ب تالیجید

 ره،یشبکه زنج ياعضا دهیچیاز جمله اتصال پ یبا مشکالت نیتام رهیداشـت که زنج  انیب توانیخالصـه م  صـورت به
ــبکه توز میتنظ ،يموجود تیریمد ــتراتژ ع،یشـ ــت و  یمال يهاگردش اطالعات و تراکنش ع،یتوز ياسـ روبرور اسـ

دن کم کر ،يموجود تیریمد بهبودحـذف تقلـب و خطـاها،     ایـ از جملـه کـاهش    ییایـ مزا نیاز بالك چ يریگبهره
ننده کاعتماد مصرف شیمسائل، افزا ترعیسر ییشناسا ،يکاغذ يبواسطه کارها ریحمل و نقل، کاهش تاخ يهانهیهز

ــر ــب و کار را ب اتیعمل يریپذو انعطاف تیامن شیو افزا ییتمرکز زدا تیتراکنش، قابل نهیکاهش هز ک،یو ش ه کس
 همراه داشته.

دسته  4در  نیتام رهیزنج جهت مدیریت نیچبالك يسازادهیموثر بر پ يدیدهد عوامل کلیها نشان م یبررس جینتا
 باشند که عبارتند از:یم هیقابل ارا

 اتیو کاهش شکا انیمشتر يوفادار شیتوسعه افزا ان،یاعتماد مشتر شی(توسعه و افزا ي:مشتر تیو رضا خدمات

 )انیمشتر

قابل اعتماد و توســعه  کنندگاننیتوســعه تام ســتم،یموقع در ســبه لیتحو يهاتی(توســعه قابل ي:و نوآور رشــد

 به موقع و کاهش و حذف خطا) لیتحو ر،ی(کاهش تاخ یدهسفارش يهاستمیس

بهبود  تقاضــا در نقطه فروش و ینیبشیپ ،یکیالکترون نیتام رهیزنج يبرا یمنابع اختصــاصــ نیتام( ی:مال عملکرد

 حمل و نقل) يهانهیو کاهش هز يموجود تیریمد

ــد، هماهنگ رانیمد تی(حما :ســازمان یداخل عملکرد ــازارش ــت يس ــتفاده از تکنولوژ ک،یلجس مدرن، به  ياس

تمرکز بر نقاط قوت و  د،یتول ســـتمیباال در ســـ يریپذانعطاف ن،یتام رهیزنج ياطالعات با اعضـــا يگذاراشـــتراك
 بقا و رشد) يانداز بلند مدت براچشم

 پذیري، تمرکز زدائی.مین، انعطافچین، زنجیره تاکلمات کلیدي: بالك
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Abstract 

Blockchain is the fifth revolutionary computing paradigm that provides the unique 
opportunity to transfer value through the web. Blockchain is a globally distributed head 
office that enables the transfer of assets across the globe in seconds with very minimal 
transaction costs. The value of these assets can be expressed in terms of any value that can 
be presented digitally. 

In a nutshell, the supply chain is faced with problems such as complex network chain 
connectivity, inventory management, distribution network regulation, distribution strategy, 
information flow and financial transactions, and the benefits of blockchain. Including 
reducing or eliminating fraud and errors, improving inventory management, reducing 
shipping costs, reducing paperwork delays, identifying issues faster, increasing consumer 
and partner confidence, reducing transaction costs, decentralizing capabilities and increasing 
Provides security and flexibility for business operations. 

The results show that the key factors affecting the implementation of the Blockchain for 
supply chain management can be presented in four categories: 

• Customer Service and Satisfaction: (Developing and Increasing Customer Trust, 
Developing Customer Loyalty and Reducing Customer Complaints) 

• Growth and innovation: (Development of timely delivery capabilities in the 
system, development of reliable suppliers and development of customization systems 
(delay reduction, timely delivery and error reduction and elimination) 

• Financial performance: (Supplying dedicated resources for the electronic supply 
chain, forecasting point-of-sale demand and improving inventory management and 
reducing shipping costs) 

• Internal organization performance: (senior managers support, logistics 
synchronization, use of modern technology, information sharing with supply chain 
members, high flexibility in production system, focus on strengths and long-term 
vision for Survival and growth). 

 

Keywords: Blockchain, Supply Chain, Flexibility, Decentralization. 
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 مقدمه

قرارداد. خواست  يدردسترس و يمحصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتر دیبا موجود در عصر حاضر یجهان يهادر رقابت
 شیها بتشرک جهیشده است که قبال وجود نداشته است، در نت ییفشارها شیموجب افزا عیسر یرسانباال و خدمت تیفیبرک يمشتر

به  یابیبه دنبال دست يدیو تول ياقتصاد يهاموجود، بنگاه ی. در بازار رقابتندیکارها برآ یتمام هاز عهد ییبه تنها توانندینم نیاز ا
مواد،  هیعرضه و تقاضا، ته يزیربرنامه رینظ ییهاتیاساس فعال نی. براباشندیاز بازار م يشتریبا هدف کسب سهم ب یرقابت تیمز
 در سطح یکه قبال همگ يو خدمت به مشتر لیتحو ع،یتوز ،يموجود کنترلکاال،  يمحصول، خدمت نگهدار يزیرو برنامه دیتول

و کنترل  تیریمد ن،یتام رهیزنج کیدر  يدیکرده است. مساله کل دایعرضه انتقال پ رهیبه سطح زنج نکیا اند،شدهیشرکت انجام م
 یکیترونب وکار الککس يسازادهیپ یرساختیز یاناز مب یکیعنوان به نیتام رهیزنج تیریاست. امروزه مد هاتیفعال نیا یهماهنگ تمام

انجام  یقیرا به طر نکاریو  ا افتهیظهور  يالدیم 90است که در دهه  يادهیپد یکیمطرح است. مدیریت زنجیرة تامین الکترون ایدردن
 یکنند(الفت، خاتم افتیدر نهیدر حداقل هز تیفیرا با محصوالت با ک عیو سر نانیبتوانند خدمت قابل اطم انیکه مشتر دهدیم
 ).1390 ،يوخداورد يروزآبادیف

 

 

 ارچهکپی يزیرشامل برنامه نیتام رهیزنج تیریمد

شامل  رهیزنج نیمختلف است. ا يندهایفرآ يو اجرا
 ):1390 ،يوخداورد يروزآبادیف ی(الفت، خاتم

 مواد. انیجر •
 اطالعات. انیجر •

 است. یمال هیسرما انیو جر •

 

 

شده از  لیتکم يکاالها نیو انتقال مواد خام، ساخت محصوالت و همچن رهیکاالها، خدمات و اطالعات مربوط به ذخ انیجر تیریمد
  ).2017(کورپال و همکاران،  شودیم دهینام نیتام رهیزنج تیریعنوان مدنقطه به مقصد، به کی

محصول  دیاست که در تول ییهايفناور نیبع و همچنها، کسب و کارها، منااز اشخاص، سازمان يا، شبکهSCMعرضه در  رهیزنج کی
 .شوندیم قیخدمات تلف ای

ف کننده به مصر ییبا ارائه محصول نها تیکننده و در نها دیتول کیکننده به  نیتام کیمواد خام از  لیعرضه در ابتدا تحو رهیزنج هر
 ).2017(کورپال و همکاران،  ابدییم انیپا
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 مانند: یمنافع تواندیم نیتام رهیزنج تیریمناسب مد يسازادهیپ

 فروش و درآمد. شیافزا •
 کاهش تقلب. •
 سربار. يهانهیهز •
 را داشته باشد. تیفیک شیافزا نیهمچن •

 رهیعمال حفظ زنج رسد،یساده به نظر م نهایکه همه ا یخواهد شد. در حال عیو توز دیبه تول دنیمنجر به سرعت بخش ن،یبر ا عالوه
 کوچک است. يکسب و کارها يبرا یکار خسته کننده حت کی نیتام

. شودیثمر تر م یبعضا ب کند،یکسب و کار رشد م کیکه  یهنگام جیبه تدر نیتام رهیاز عناصر مختلف در زنج کپارچهی اتصال
 انی. در مشودیاعمال م SCM براي …و  AIمختلف مانند  يهايدر پول شرکت، فناور ییجوو صرفه يناکارآمد نیمنظور حل ابه
 ).2016فنگ،  انیاست (ت يباز یکل رییغت يبرا يدیروش جد نیچبالك نها،یا

از مشکالت  یداشت. برخ رهیزنج نیاز مشکالت ا یشناخت کاف دیبا نیتأم رهیزنج تیریمختلف در مد يهايفناور يریکارگبه منظوربه
 ):1390 ،يردوخداو يروزآباذیف یاند از (الفت، خاتمعمده عبارت

 عیشبکه توز میتنظ

سطح ر  نیو همچن هانهیبر هز یفراوان ریاست که تأث رهیدر زنج عیشبکه توز یطراح نیتأم رهیدر زنج کیاستراتژ ماتیاز تصم یکی 
در  انیشترم صیتخص یچگونگ نیو همچن التیتسه تیتعداد و موقع نییشامل تع عیشبکه توز یدارد. طراح انیمشتر يتمندیرضا

 یتمام ياست که تقاضا ياگونهبه عیگوناگون به مقاصد متفاوت در شبکه توز يمختلف از مباد يحمل کاالها زانیم نییشبکه و تع
 موجود، برآورده گردد. يهاتیو با توجه به محدود نهیهز نیبا کمتر انیمشتر

 عیتوز ياستراتژ

ل ونقحمل م،یونقل مستقکه شامل حمل لیو عامل مشترك، طرح تحو رمتمرکزیکنترل عامل متمرکز، غ رامونیپ یشامل مسائل
 ونقل است.ونقل و شکل حملبه انبار، حلقه بسته حمل میمستق لیتحو ،يانقطه

 اطالعات گردش

اري کونقل و همموجودي، حمل ها،ینیبشیاطالعات باارزش که شامل پ میمنظور تسهبه نیتأم رهیزنج قیاز طر ندهایهمه فرآ بیترک
 بالقوه است.
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 يموجود تیریمد

چون  یمختلف يهاعنوان واسطه بخشاست؛ چراکه انبار به رانیمد یشگیدر انبار دغدغه هم هیکاال و مواد اول يکنترل موجود 
 ییاز دارا یمیبخش عظ گرید ییو از سو کندیم يمؤسسات باز ییایو پو تیفعال در ادامه يو فروش نقش مؤثر دیتدارکات، تول

 .شودیم رهیو محصوالت) در آن ذخ کاال يموسسه (موجود

  ینگینقد انیجر

شکالت م نیپرداخت. حل ا طیشرا میو تنظ هیته نیو همچن نیتأم رهیزنج تیبراي تبادل وجوه در سرتاسر موجود ییهاوهیش حیتشر
 .ستیحل نقابل باًیموجود در زمان معقول تقر يهابا مدل
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صنعت  يهااز چالش ياریبه بس تواندیم نیچبالك

 ياو بهتر بر ندهیفزا نیگزیجا کیعنوان به نیتام رهیزنج
محصوالت  یابیو رد يمتمرکز مانند نگهدار يهاگاهیپا
 . ردیمورد استفاده قرار گ دهیچیپ

 

 

 ):2018موس،  کویفدرآنها عبارتند از ( نیتراز مهم یفراهم آورد که برخ نیتام رهیزنج يرا برا یفراوان يایمزا تواندیم نیچبالك

  حذف تقلب و خطاها ایکاهش 
 يموجود تیریبهبود مد 
 حمل و نقل يهانهیکم کردن هز 
 يکاغذ يبواسطه کارها ریکاهش تاخ 
 مسائل ترعیسر ییشناسا 
 کیاعتماد مصرف کننده و شر شیافزا 

تر نعطفصورت مبه اتیکسب و کارها و عمل جادیاست، امکان ا ییتمرکز زدا تیکه در واقع قابل نیچبالك يالعاده تکنولوژفوق یژگیو
اد شوند، اعتم يتکنولوژ نیمختلف در ارائه خدمات و محصوالت خود موفق به استفاده از ا يهاکه شرکت ی. در صورتشودیتر مو امن

رو  يژتکنولو نیاست و همگام با آن ا شیدر حال افزا يتکنولوژ نیاستفاده از ا يها براکند. درخواستیم دایپ شیافزا نیچبه بالك
را رفع نموده و آن  نیتام رهیموجود در زنج يدر واقع بدون مرز است، و خالها نیچبالك يهالیگفت پتانس توانیبه تکامل است. م

 ).2018موس،  کوی(فدربخشدیرا بهبود م

 وترهایکامپ از شدهعیشبکه توز کی يآن  دفتر کل رو شده  است که در عیدفتر کل اجماع توز  کیبر  یمبتن نیچبالك یاصل هسته
 خچهیانجام دهند و تار ییهاتراکنش یطور مشارکتبه توانندیدفترکل، تمام شبکه م نی. با استفاده از اشودیم يقرار دارد و نگهدار

 ).2018موس ،  کویکنند(فدر ينگهدار اها رتراکنش نیا

 توانستینم کسچیه شده،يرمزنگار يارزها یاز معرف شیارزش است. تا پ مبادله يبرا نترنتیبر ا یپلتفرم مبتن  نیاول نیچبالك
 یصورت آنامکان انتقال ارزش را به ن،یچواسطه انتقال دهد. در واقع بالك کی یبانیبدون اجازه و پشت ریمس کیارزش را در طول 

 ).2018موس،  کویفراهم کرده است(فدر
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 کی نیچ. بالكکندیوب را فراهم م قیانتقال ارزش از طر رینظیاست که فرصت ب یانقالب یمحاسبات میپارادا نیپنجم نیچبالك
مقدور  زیناچ اریتراکنش بس نهیو با هز ایدر سر تا سر دن هیرا در عرض چند ثان هاییاست که انتقال دارا یجهان شدهعیدفترکل توز

 ).2018موس،  کویکرد(فدر انیباشند، ب تالیجیکه قابل ارائه به صورت د یبراساس هر ارزش توانیرا م هاییرادا نی. ارزش اسازدیم

 .رگذارندیموضوع تأث نیبر ا زین يگریاست، اما عوامل د نیچبالك يدر اجرا تیموفق يدیعامل کل نیترمهم شبکه،

است.  نیچبالك يسازکپارچهیاجرا و  ي) در راستای(مرتبط با مسائل حقوق و قانون یعزم داخل جادیمهم، ا اریاز عوامل بس گرید یکی
 مردد باشند. نیچبالك رشیکسب و کارها در پذ شودیاست که موجب م يگریعامل د تیامن

 يایدر مورد مزاداخل سازمان  يدیکل نفعانیبه آموزش ذ ازیوجود دارد و آن ن زین گرید ییربنایموضوع ز کیبر عوامل فوق،  عالوه
 ).2017است(کورپال و همکاران،  نیچمثبت  بالك راتیو تأث العادهفوق

 ،يموجود تیریمد ره،یشبکه زنج ياعضا دهیچیاز جمله اتصال پ یبا مشکالت نیتام رهیداشت که زنج انیب توانیخالصه م صورتبه
ز جمله ا ییایمزا نیاز بالك چ يریگهروبرور است و بهر یمال يهاگردش اطالعات و تراکنش ع،یتوز ياستراتژ ع،یشبکه توز میتنظ

 ،يکاغذ يبواسطه کارها ریحمل و نقل، کاهش تاخ يهانهیکم کردن هز ،يموجود تیریو خطاها، بهبود مد بحذف تقل ایکاهش 
و  تینام شیو افزا ییتمرکز زدا تیتراکنش، قابل نهیکاهش هز ک،یکننده و شراعتماد مصرف شیمسائل، افزا ترعیسر ییشناسا

 تیریدر مد نیچبالك يسازادهیدر پ تیموفق يدیعوامل کل ییکسب و کار را به همراه داشته، لذا شناسا اتیعمل يریپذانعطاف
 کاال و خدمات باشد. نیتام رهیدر زنج نیچبالك ياز تکنولوژ يریگدر بهره یاساس یگام تواندیم نیتام رهیزنج
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 اهمیت و ضرورت موضوع

در رقابت جهانی امروز با توجه به لزوم کیفیت باال 
هاي مشتري و سهیم وپاسخگویی سریع به درخواست

شدن مشتري براطالعات فرایند زنجیره تامین، لزوم 
ها به مدیریت زنجیره تامین با توجه به پرداختن سازمان

فرایند تجارت جهانی امري اجتناب ناپذیر است. خواست 
رسانی سریع، موجب  وخدمتمشتري بر کیفیت باال

ها شده است که قبال وجود افزایش فشارهایی بر شرکت
وانند تها بیش از این نمینداشته است؛ در نتیجه شرکت

به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی 
هاي اقتصادي و تولیدي عالوه بر پرداختن موجود، بنگاه

د را به مدیریت و نظارت به سازمان و منافع داخلی، خو
بر منافع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند 

هایی علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایاي رقابتی با هدف کسب سهم بیشتري از بازار است بر این اساس، فعالیت ؛اندیافته
حصول، خدمت نگهداري کاال، کنترل موجودي، توزیع، تحویل و ریزي مولید و برنامهریزي عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تنظیر برنامه

گرفته اینک به سطح زنجیره تامین انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدي خدمت به مشتري که قبال همگی در سطح شرکت انجام می
ه اي است که این کار را بیدهها است. مدیریت زنجیرة تأمین پددر یک زنجیرة تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت

دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصوالت با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند طریقی انجام می
 ).1390زاده،  عیترکاشوند و سم ،ی(ناظم

 تیاطالعا جریان نیز و نهایی حال تا خام وادم تامین مرحله از کاالها تبدیل جریان با مرتبط هايفعالیت تمام شامل تامین زنجیره
 و شودمی آغاز خدمت یا محصول طراحی با که است فرایندهایی همه کارآمد مدیریت تامین، زنجیره مدیریت و است آنها با مرتبط
 نگژی هونگ( باشد شده انداخته دور نهایی کنندهمصرف توسط نهایت در و باشد شده فروخته محصول که رسدمی پایان به زمانی

 هبودب طریق از اطالعات، و مواد ن جریا با مرتبط هايفعالیت سازيیکپارچه توانمی را تامین زنجیره مدیریت همچنین). 1995 ،1لی
 ).1995 لی، ژینگ هونگ( نمود تعریف مستدام و اتکا قابل رقابتی موقعیت به دستیابی براي زنجیره

 که کندمی هدایت را شده توزیع ايداده ساختار فناوري این. است شدهرمزنگاري ارز از استفاده منظوربه پیچیده الگوریتمی بالکچین
 است داريبانک در دولت یا مرکزي بانک اجرایی نقش جایگزین ویژگی این. کند مدیریت را الکترونیکی نقدي هايگردش است موظف

 ).2018 موس، فدریکو(

                                                 
1 Hong-Xing Li 
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 ناوريف لطف به اما نیستند، شدن لمس یا حمل قابل شده رمزنگاري هايسکه. است مجازي ارزهاي کنندهتوزیع یا خزانه چین،بالك
 همه براي چینبالك). 2018 موس، فدریکو( کرد کار هاآن با و کرد تکثیر را آن نمود، ستد و داد ارز نوع این با توان می بالکچین

 و هترب چندجانبه همکاري تامین، زنجیره کارایی بهبود که باعث است، وقایع از مشترکی نسخه چین،بالك. است باز شبکه اعضاي
 ارافزنرم جایگزین چینبالك. است منازعات و درگیري دادن رخ یا استثنا حالت وقوع شرایط در دهی،پاسخ فرآیندهاي سازيساده

 تیان( بنددمی کار به را(IoT) اشیا اینترنت توسط هاداده جریان گسترش همچون جدیدي حقایق و نیست تامین زنجیره قدیمی
 ).2016 ، فنگ

 ره،یحذف تقلب و خطاها در زنج ایکشور،کاهش  ریاخ طیکاال و خدمات در شرا نیتام رهیدر نظارت بر زنج شتریب تیشفاف ضرورت
 اعتماد مصرف کننده و شیمسائل و افزا ترعیسر ییشناسا ر،یحمل و نقل، کاهش تاخ يهانهیکم کردن هز ،يموجود تیریبهبود مد

اربرد ک نهیدر زم قیخالء تحق نیکاال و خدمات اثر گذارد. همچن نیتام رهیتواند بر زنجیم نیچکه بالك است ياز جمله موارد کیشر
ه ملاز دانش روز از ج يریگبا بهره کاال و خدمات کشور نیتام ریزنج تیریدر کشور و ضرورت مد نیتام رهیزنج تیریدر مد نیچبالك

 .باشدیحاضر م گزارشانجام  يهاضرورت
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 یکیالکترون نیتام رهیو زنج نیتام رهیزنج

شود. در نتیجه تجارت، نیازمند اداره کردن با کارایی تجارت در دنیاي امروز، با رقابت شدید، نوع نیاز مشتریان، تعهدات و تشریح می
رقابت با سایر  تواند مبنايالمللی در وضعیتی که کارایی میویژه در سطح بینبهو قابلیت اعتماد باال است. موفقیت هر بنگاه اقتصادي 
ولی تواند به آسانی محصشود، چراکه امروزه مشتري در موقعیتی قرار دارد که میرقیبان براي جلب رضایت مشتري باشد، سنجیده می

). بر اساس این نیاز است که فعالین اقتصادي 1386صنعتی، که بهترین کیفیت و قیمت مناسبی را دارد، انتخاب نماید (عین آبادي، 
 مورد کاالي به کنندهمصرف نیاز واقع هاي مختلف تحت عنوان زنجیره تامین فعال شده تا به این نیاز پاسخ دهند. درزیادي از بخش

 دیگر عبارتبه نمایند. فعالیت به شروع فرایندها از مستقلی هايحلقه شودمی باعث بازار عنوان تحت محیطی به آن اعالم و نظر

 اينمود. زنجیره خواهد فعال را موضوع درگیر عناصر از ايمجموعه کننده،مصرف نیاز نمودن برآورده جهت در تولیدکنندگان حرکت

(عین آبادي،  دارد ادامه کننده مصرف دست به کاال رساندن تا و شده آغاز محصول یک ساخت براي اولیه مواد تامین از که عناصر از
 ).1386صنعتی، 

 کافی اقتصادي (سازمان) تولید بنگاه تا است الزم نتیجه در

 درخواست بنابه اثربخشی، بیشترین با مطمئن تحویل و

 از نیز را بازار سهم حال عین در و باشد داشته را مشتریان

 مدیریت هايجنبه تمام شرایط این در ندهد. رقابت دست

 این دهد. بامی قرار تأثیر تحت را نوین خدمات ارایه در

 امروز، تجارت در بحرانی هايجنبه بیشترین از یکی وجود

 ). 1386تامین است (عین آبادي، صنعتی،  زنجیره

هاي زنجیره تأمین محدود بود افراد در گذشته که قابلیت
دادند که نزدیک به منابع تولید محصوالت زندگی ترجیح می

دسترسی داشتند که تنوع چندانی کنند و به محصوالتی 
اي که وجود دارد، همواره محصول به اندازه کافی وجود هاي لجستیکی پیچیدهنداشتتند. لیکن در دنیاي کنونی و با توجه به سیستم

 پذیرد و دیگر نیازي به نزدیک بودن به منابع تولید وجود ندارد.دارد و تبادل کاالها نیز به سرعت صورت می

 مرحله تا اولیه ماده تهیه مرحله از مواد، تبدیل و کاال جریان با مرتبط هاىفعالیت همه که است اىزنجیره تامین،زنجیره  ىکل طوربه

 دیگرى و اطالعات جریان یکى که دیگر جریان دو کاال جریان با ارتباط شود. درمى شامل را کنندهمصرف به نهایى کاالى تحویل

 دارد. حضور نیز است اعتبارات و مالى منابع جریان
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است.  شده تشکیل مشتري درخواست کردن برطرف در غیرمستقیم، یا مستقیم طور به درگیر، هايطرفتمامی  از تامین زنجیره یک
 در ار مشتریان حتی و فروشانخرده انبارها، ها،کننده نقل و حمل بلکه نشده، تشکیل کنندگانتامین و ازسازنده تنها تامین زنجیره

 .1)2007گیرد (چوپرا و مندل، برمی

 محدود فروشنده و خریدار میان روابط در را تامین زنجیره است. برخى شده ارایه تامین زنجیره از متفاوتى تعاریف و هانگرش

 ترىوسیع دید تامین زنجیره به دیگرى دارد. گروه تمرکز سازمان یک در اول رده خرید عملیات بر تنها نگرشى چنین که اند،کرده

 تمام شامل تامین زنجیره تعریف، این دانند. بامی سازمان تامین) براى هاىتامین (پایگاه هاىسرچشمه تمام شامل آن را و داده

 پرداخت. دید خواهد تامین شبکه تحلیل به تنها تامین، زنجیره به نگرشى بود. چنین و ... خواهد سوم دوم، اول، رده کنندگانتامین

 خدمت یا محصول یک ارایه براى نیاز مورد هاىفعالیت تمام شامل تامین زنجیره آن در که است پورتر ارزش زنجیره نگرش سوم،

 زنجیره به خدمات و کاال جریان از بخشى عنوانبه توزیع و ساخت توابع تامین، زنجیره به شده یاد نگرش است. با نهایى مشترى به

 ).2007است (چوپرا و مندل،  توزیع و تولید تدارك، حوزه سه شامل تامین زنجیره دید، این با واقع شود. درمى اضافه

 و خام مواد هايکننده تامین شامل باالدستی اعضاي ارتباط اطالعات، و مواد جریان طریق از که است سیستمی تامین زنجیره
 نهایی کنندهمصرف نهایت در و فروشیخرده عوامل و هاکننده توزیع یعنی تامین زنجیره دستی پایین اعضاي با را هاتولیدکننده

 کند. می برقرار

 مواد، هاىجریان وسیله به و هستند جدا یکدیگر از رسماً که شودمى تشکیل سازمان چند یا دو از تامین زنجیره کلى حالت در

 محصول قطعات، اولیه، مواد که باشند هایىبنگاه توانندمى هاسازمان شوند. اینمى مربوط یکدیگر به مالى هاىجریان و اطالعات

 توانمى نیز را نهایى کنندهمصرف خود کنند. حتىمى تولید فروشىخرده و فروشىعمده انبارش، توزیع، چون خدماتى یا و نهایى

 گرفت.  نظر در هاسازمان این از یکى

خام  ماده مرحله از کاالها تبدیل و جریان با مرتبط هاىفعالیت تمام بر تامین زنجیره جامع، و مختصر تعریف یک در
 شود.مى مشتمل هاآن با مرتبط اطالعاتى هاىجریان نیز و نهایى کنندهمصرف به (استخراج) تاتحویل

 نمایند عمل منسجم اوالً باید است. فرایندهایی که صنعتی و تجاري مختلف فرایندهاي از ايشالوده حقیقت در کاال تامین زنجیره

 که هستندمهمی  عناصر از نقل و حمل و فروش خرید، توزیع، تولید، مانند باشند. عناصري داشته هم با را تعامل بیشترین ثانیاً و

 یا و کنندهمصرف نظر مورد کاالي وقتی دیگر، عبارتداد. به خواهند قرار تاثیر تحت را زنجیره باشند الزم عملکرد فاقد کدام هر اگر

 اند.عنصر یا عناصري در انسجام مأموریت خود کوتاهی نموده حتماً نرسد، او دست به مقرر زمان در نهایی مشتري

 کند تا فقط بتواند یک کاال را براي مصرف آماده و مهیا نماید.بنابراین کارکرد بهینه زنجیره تامین، نظام منسجم و پویایی را طلب می
تر مانند طراحی، مطالعات وابسته و ... را نیز در صصی تجهیزات، مطمئناً فرایندهاي دیگر تخصصیتصور فرایندهاي تامین قطعات تخ

 تواند پیچیدگی زنجیره تامین را بیشتر مشخص نماید.بر خواهد داشت که می

                                                 
1- Chopra & Mendel, (2007) 
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 اهکاري در جهتشود عمالً ذهنیت به سمت رآشنایی با فرایندهاي مختلف زنجیره تامین و توقع کارکرد مناسب این مهم باعث می
کارگیري هاي مختلف زنجیره تامین و بهحفظ وضعیت مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضعیت زنجیره رود. شناخت موجودیت

 شود.تواند بسیار مثمرثمر واقع شود. لذا بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح میها میهایی در جهت مدیریت این موجودیتروش

یابی به منظور دستها گرفته تا مشتري نهایی، بهکنندهزنجیره تامین، مدیریت تمام شبکه از تامین در این ساختار وظیفه مدیریت
پردازد باشد. مدیریت زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت سنتی که به مدیریت تک تک اعضا میبهترین خروجی براي کل سیستم می

ی براي کاهش هرچه بیشتر سیکل تامین، تولید و توزیع محصول و افزایش هایحلبر مدیریت روابط، تمرکز دارد و به دنبال راه
پذیري جهت اصالح فرایندهاي موجود و تولید محصول جدید که بتواند به نیاز مشتریان که دائما در حال پذیري و مسئولیتانعطاف

اتی هاي اطالعهاي زنجیره تامین و سیستمولوژيها باید با اتخاذ و اجراي تکنباشد. براي اینکار سازمانتغییر است پاسخ دهد، می
 ).1387رائی ودیگران، سعی در کاهش سیکل زنجیره تامین و یکپارچگی فرآیندهاي خود نمایند (عباسی

 بر مؤثر هايپارامتر و نوسانات تواندمی مرتبط هايموجودیت مدیریت و شناخت که باورند براین کاال تامین زنجیره نظرانصاحب

تقاضا و ... را هدایت نماید. این گروه براین باورند که جریان کاال در مقابل جریان اطالعات و جریان منابع  عرضه، مانند زنجیره تعادل
یره عبارت دیگر یک زنجهستند که همواره باید مورد توجه قرار گیرند. بهترین مفاهیمی ترین و کلیديو اعتبارات مالی جزو اساسی

 نات کاال، اطالعات و منابع مالی قابل تصور نیست.تامین بدون جریا

اساسا در فرایند زنجیره تامین، شش عنصر کلیدي وجود دارد که شامل تولید، تامین، موجودي انبار، 
باشد. عنصر تولید بر فرایند زنجیره تامین در سطح راهبردي بر موقعیت، حمل و نقل و اطالعات می

بندي بخشی جهت پاسخگویی به تقاضاي آنی مشتریان نین زمانمشتریان و تقاضاهاي بازار و همچ
شود. عنصر تامین در فرایند زنجیره تامین شرایط را جهت تولید اقتصادي و کارا در بازار متمرکز می

کنندگان خود را به ها ناگزیرند که تامینآورد تا تقاضاي مشتري پاسخ داده شود. شرکتفراهم می
پذیري را باال ببرند. عنصر موجودي انبار ها را پایین نگاه داشته و انعطافهزینهدقت انتخاب نمایند تا 

واند تباشد. موجودي انبار زیاد میدر این فرایند با سطح ذخیره شده موجودي در شرکت در ارتباط می
بازار  زهزینه انبار داري زیادي را تحمیل نماید. از طرف دیگر، موجودي انبار ناکافی جهت پاسخ به نیا

شود، به همین دلیل این یکی از موضوعات حیاتی منجر به از دست دادن درآمد و مشتریان بالقوه می
آالت نیابی ماشیباشد. عنصر موقعیت در فرایند زنجیره تامین بر مکاندر مدیریت زنجیره تامین می

نقل با تحویل سریع و  حمل و تولید، توزیع و تسهیالت انبارداري در بازار هدف متمرکز است. عنصر
اقتصادي کاالها و خدمات به مشتري سروکار دارد. عنصر اطالعات نیز به ارتباط منابع اطالعاتی در 

 .1)2005شود (چائو و چاو، سرتاسر فرایند زنجیره تامین مربوط می

                                                 
1- Chou & Chu 

اساسا در فرایند زنجیره 

تامین، شش عنصر 

کلیدي وجود دارد که 

شامل تولید، تامین، 

موجودي انبار، موقعیت، 

حمل و نقل و اطالعات 

 باشد.می
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نام کاال، موجودیت نخواهند یافت. فرایندهاي زنجیره تامین بدون ماهیتی به در این بررسی یک نکته حائز اهمیت است که تمامی 
کارگیري فرایندهاي لجستیکی عبارتی انجام و بهاست. به لجستیکی هايفعالیت کانون زنجیره، موجودیت تریناصلی عنوانبه کاال

بر آن نقش شود. پارامترها و شرایطی چرخد. کاال مانند هر موجودیت دیگري تولید و در نهایت مصرف میتماماً حول محور کاال می
براي  بخشد ودهد، شخصیت میپذیرد. اما در کنار فیزیک کاال آنچه به کاال شکل میداشته و عملیات مختلفی در مورد آن صورت می

ند اي کاال (مانشود. اطالعات ماهیتی کاال، مشخصات فنی، اطالعات رابطهآورد، اطالعاتی است که در مورد کاال تولید میآن اعتبار می
 شوند. ات منابع تامین کاال) همگی جزء شناسنامه کاال محسوب میاطالع

ساخت) تا محل مصرف نیازمند این شخصیت خواهد بود. درواقع داشتن این شخصیت  -حرکت کاال از محل تولید (تولید مواد اولیه
هاي ت تا مصرف کاال، باید از ویژگیعبارت دیگر تمامی عاملین درگیر در مراحل مختلف ساخدهد. بهاست که حرکت کاال را معنی می

مشخصه  40اطالعات کاال درگیر باشند. اگر کاالیی را با حداقل این عناصر چرخه باید با تمامی کاال آگاهی داشته باشند. اما آیا تمامی 
لید ن مشترك کاال در قالب کاطالعات مطلع باشند؟ چرخه نیازمند زبان مشترك است. زباعناصر باید از تمامی فرض کنیم آیا تمامی 

عناصر درگیر از تولید تا مصرف با یک زبان سخن بگویند. در صورتی که شناخت تعامل بسیار داراي اهمیت است. یعنی باید تمامی 
کننده خواسته است، هیچگاه حرکتی صورت نخواهد گرفت و هیچگاه تعاملی حادث تولیدکننده در مورد کاال همانی نباشد که مصرف

 ).2005شود (چائو و چاو، مین

ترین مباحث است، زیرا آگاهی از گفتنی است در زنجیره تامین یک زنجیره ارزشی وجود دارد که در آن جریان اطالعات یکی از مهم
اي هکننده به سمت سیستمشود. در این زنجیره خریدار و تامینترین دارایی با ارزش براي هر کسب و کار محسوب میاطالعات مهم

توان گفت یک سیستم . می1)2002شوند (ویلیامز و همکاران، شرکا گسترش پیدا کرده و قادر به مشاهده اطالعات عملیاتی می
 .2)2007تر ایجاد شود (اریث و ساتچی اوغلو، شود تا یک زنجیره تامین با ارزشمدیریت دانش بین سازمانی سبب می

اي برخوردار است و موجب افزایش از اهمیت ویژههاي زنجیره بادل اطالعات بین حلقهبنابراین در یک زنجیره تامین پیشرفته، ت
 هاي زنجیره، برايتامین، کاال یا خدمات هستند و کلیه حلقهشود. موجودیت اصلی در یک زنجیره کارایی و اثربخشی زنجیره می

 ها و کاالها وزنجیره تامین، تعداد متنابهی از قطعات، مجموعه اند. در یکتامین هرچه بهتر این کاال یا خدمات با یکدیگر در تعامل
 انواع مختلف خدمات در جریان هستند،.

هاي کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات است، چرا که مدیریت زنجیرههاي بارز بهسرعت گردش اطالعات و دسترسی به آن از ویژگی
هاي خود فکر کند. در کند تنها به مشکالت و محدودیتهاي زنجیره سعی میلقهاي است و هریک از حصورت جزیرهتامین سنتی به

توانند هاي زنجیره به لطف تکنولوژي نوین اطالعات و ارتباطات مییک زنجیره تامین الکترونیکی، مدیریت جامع حاکم است و حلقه
ن نیاز مشتري نهایی به بهترین وجه ممکن است و لذا هاي زنجیره، تامیبه راحتی با یکدیگر در تعامل باشند. هدف هریک از حلقه

ن کنند. چنیها و مشکالت یکدیگر تعامالت خود را تنظیم میهاي زنجیره با یکدیگر همکاري کرده و با توجه به محدودیتحلقه

                                                 
1- Williams et al , 2002 

2- Eris & Saatcioglu, 2007 
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 دمات به مشتري در مقایسهکاال یا خهاي کمتري دارد و باسرعت و کیفیت ارایه هاي تامین سنتی هزینهاي در مقابل زنجیرهزنجیره
 تري است.هاي تامین سنتی رقیب جديبا زنجیره

دیگر کلیه  عبارتگیرد. بهتر، کاراتر و موثرتر صورت میدر یک زنجیره تامین الکترونیکی تعامالت بین اجزاي مختلف زنجیره سریع
ه خوبی مشخص است. تبادل اطالعات در زنجیره با هاي مدیریتی و اجرایی مورد نیاز در زنجیره وجود دارد و وظایف هریک بحلقه

هاي زنجیره با یکدیگر کامال هماهنگ در راستاي اهداف از پیش تعیین شده همکاري حلقهپذیرد و همه سرعت درستی انجام می
ده از قبل تعیین ش اي کاال یا خدمات مورد نیاز مشتري نهایی در زمان مناسب، با هزینه معقول و کیفیتکنند. در چنین زنجیرهمی

 ). 2005گیرد (چائو و چاو، در اختیار او قرار می

 سازدمی رتبطم هم به حالت بهترین به را کنندگان عرضه و مشتریان که شودمی اطالق تولیدي شبکه به الکترونیکی تأمین زنجیره
 تأمین زنجیره مدیریت مفهوم امروزه). 2001 برابلر،(باشد می تولیدي هايفعالیت افزوده ارزش افزایش تولیدي شبکه این نتیجه که
 مفاهیم همان و) 2001 دوبلین، و تریسی( شودمی اطالق اطالعات فناوري از استفاده با زنجیره درون هايفعالیت کلیه مدیریت به

 امر این دیگر عبارتبه). 2002 لی،(است  شده توانمند اینترنت ویژهبه و اطالعات فنآوري توسط که است تأمین زنجیره مدیریت
 افزایش و موفقیت براي هاشرکت). 2002 همکاران، و تربان(است  تأمین زنجیره درون اطالعات جریان تسهیل جهت در تالشی

 را خود مشتریان وفاداري و کاهش را خود چرخه زمان کرده، استفاده هوشمند ارزش زنجیره از باید خود ارزش زنجیر وريبهره
 ).2010 الظوبی،(دهند  افزایش
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 الکترونیکی تامین مدیریت زنجیره

و  کنندگانکنندگان سرویس لجستیک، سازندگان، توزیعکنندگان، تهیهمدیریت زنجیره تامین شامل مجموعه عناصر تامین
نماید (کوپزاك، مدیریت میهاي مربوط به مواد خام، محصوالت و جریان اطالعاتی در بین این عناصر را فروشندگان است که جریان

سازي مواد خام، موجودي در جریان ساخت، و کاالي تمام شده از ). مدیریت زنجیره تامین عبارت است از انتقال و ذخیره19971
 نندگان،کسازي اعضاي زنجیره تامین (تامیناي از راهکارها جهت یکپارچهنقطه تولید به نقطه مصرف. مدیریت زنجیره تامین مجموعه

هاي سیستم و افزایش سطح مشتریان نهایی) است که هدف آن کاهش هزینه و هافروشیکنندگان، خردهتوزیع کنندگان تولید
 ). 1388باشد (تیموري و همکاران، دهی به مشتریان میخدمت

سازي چهاست که با یکپار ها و طرحی جامع و کلی بوسیله اینترنتحلمدیریت زنجیره تامین الکترونیکی نیز یک سري عملیات، راه
دهد اطالعاتی مانند تولید، سهام فروش و مشتري به سیستم اجازه میفروش، خردهکننده، تولید کننده، عمدهروند محصول از تامین

و فروش در میان کلیه زنجیره به 
اشتراك گذاشته شود (چانگ و تسیا، 

). مدیریت زنجیره تامین 20062
بر  نترنتالکترونیکی همان تاثیر ای

یکپارچگی فرایندهاي کلیدي کسب 
و کار تا مصرف نهایی محصول یا 
خدمت است که از طریق فرایند تولید 
محصوالت، خدمات و اطالعات از 

کنندگان اصلی، ارزش سوي تامین
اي را براي مشتري و دیگر افزوده

نماید (کوپر، ذینفعان فراهم می
 ).  19973لمبرت و همکاران، 

شامل همه ره تامین مدیریت زنجی
هاي مدیریتی است که به فعالیت

ارضاي نیازهاي مشتریان، با حداقل 
هاي ها براي همه شرکتکردن هزینه

                                                 
1 -Kopezak, 1997 

2 -S. I. Chang and Y. F. Tsia, 2006 

3 -M. C. Cooper , D. M. Lambert and e. a. 
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. بر طبق نگرش زنجیره ارزش پورتر، 1)2002کند. (واخاریا، درگیر در تولید و تحویل محصوالت و خدمات به مشتریان کمک می
 .)1392باشد (کرد و گلشاهی، مورد نیاز براي ارائه یک محصول یا خدمت به مشتري نهایی می هايزنجیره تامین شامل تمام فعالیت

هاي مورد نیاز براي ارائه یک محصول به مشتري نهایی بوده و طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیت
 باشد. یره تامین میها در زنجمدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیت

 کمترین و کیفیت با بهترین موادي باید نیز مواد و قطعات تامین کنندگان بلکه نیست، کافی هاي شرکتتوانایی در پذیريانعطاف

باشند (کرد و  داشته تولیدکننده بازار توسعه هايسیاست با نزدیکی ارتباط نیز باید محصوالت کنندگانتوزیع و کنند تولید هزینه
این شود، بنابرهاي تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتري  و با دریافت سفارش انجام می). در سیستم1392گلشاهی، 

ولید هایی که از تیابد. سازمانسازي به میزان زیاد نیز کاهش میگردد و نیاز به ذخیرهپس از تکمیل محصول براي مشتري ارسال می
، کنند (کرد و گلشاهیکنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار میعرضهکنند با ناب استفاده می

 کنندگانعرضه شودمی سعی آن طی اقداماتی که مجموعه عنوانبه تامین زنجیره مدیریت تعریف با و نگرشی )؛ با چنین1392

 هايمکان به بهینه مقادیر شود و تولید بهینه مقدار به کاال که شوند ادغام يطور فروشندگان و تولیدکنندگان، انبارها کاال، و خدمات

حداقل  ها بههزینه و شودمی حاصل مشتري رضایت که حالی در عملیات این مجموعه انجام و شود ارسال اسرع وقت در و مناسب
هایی که بتوانند به ). امروزه سازمان1392نهاد (کرد و گلشاهی،  عرصه وجود به پا آن مدیریت و تامین زنجیره رویکردهاي رسد،می

وسعه روند. از طرف دیگر با تشمار میهاي داراي سیستم تولید چابک بهسرعت محصوالت را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمان
ه هاي اساسی مدیریت زنجیربسیاري از فعالیتهاي اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، سریع فناوري اطالعات در سال

 هاي جدید در حال انجام است. تامین با روش

ک و یابی، لجستیگیرد و ابزارهاي کمی و کیفی بسیاري را از قبیل مکاناي را در بر میمدیریت زنجیره تامین موضوعات گسترده
کنندگان، اطالعات، طراحی محصول و معرفی محصول جدید، یابی و مدیریت عرضهبینی، بازاریابی، منبعحمل و نقل، موجودي و پیش

ش، لجستیک معکوس و موضوعات سبز، اتحادهاي استراتژیک و برون سپاري، مادیات و کمیات و پشتیبانی و خدمات پس از فرو
 موضوعات جهانی مورد استفاده قرار می دهد. 

  

                                                 
1 -A. J. Vakharia, (2002). 
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 چینتکنولوژي بالك

ست ا هاي دیجیتالیاشتراکی از تمام رویداد ها یا دفاتر کل خصوصی/عمومیاي توزیع شده از رکوردچین پایگاه دادهبالكتکنولوژي 
). با در نظر گرفته 2016اند (کراسبی و همکاران، هچین به اشتراك گذاشته شدبالكکننده در و در میان عوامل شرکت که اجرا شده

 چین از اکثربالكسازي (تمرکز زدایی)، امنیت، قابلیت حسابرسی و اجراي هوشمند تکنولوژي چهار مشخصه کلیدي عدم محلی
 ).1)؛ (شکل 2015اطالعاتی موجود متفاوت است(اشتاینر و بیکر، هاي هاي سیستمطراحی

آورد. این تراکنش جدید، براي اعتبارسنجی چین بوجود میبالكچین، یک عامل یک تراکنش جدید را براي اضافه شدن به بالكدر 
ن تأیید شده از قبل مشخص شده در ها این تراکنش را براساس قوانیکه اکثر گره شود. هنگامیو حسابرسی به شبکه مخابره می

شود. یک رکورد از آن تراکنش در چندین گره عنوان یک بلوك جدید به زنجیره اضافه میزنجیره تأیید کنند، این تراکنش جدید به
ان اجراي کچین، امبالكعنوان یک ویژگی کلیدي تکنولوژي شود. در این بین، قرارداد هوشمند، بهتوزیع شده براي امنیت ذخیره می

 کند.معامالت قابل اعتماد بدون درگیري اشخاص ثالث را فراهم می

چین، این است که اینترنت براي جابجایی اطالعات (نه ارزش) و براي بالكیک اختالف اصلی بین طراحی فعلی اینترنت و تکنولوژي 
ر معامالت ثبت شده در دفتر کل اشتراکی ارائه شده و ها، ارزش دچینبالكجابجایی کپی اشیاء (نه اطالعات اصلی) طراحی شد. در 

شود، که اطالعات ایمن و قابل حسابرسی را بوسیله فراهم کردن یک رکورد قابل تأیید داراي مهر زمانی از معامالت محافظت می
شوند که با قوانین مورد توافق ). این معامالت از طریق فرایند اعتبارسنجی ظاهر می2016دومینگ، کند (اینگیلیش، آوئر، و فراهم می

شود، چندین کپی به شکلی تمرکز زدایی چین اضافه میبالكکه رکورد جدید تأیید و به  همگان در شبکه سازگار است. هنگامی
 شوند.شده براي بوجود آوردن یک زنجیره قابل اعتماد ساخته می

 

 چینبالك. مراحل موجود در اطالعات و معامالت 1شکل 
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چین و کاوشی در مورد هر گونه تقلب در اطالعات است، که اعتبار اطالعات را افزایش بالكتمرکز زدایی ویژگی مهم تکنولوژي 
 هاي تأیید شده هر معامله از طریق دفترهاي کل عمومیهاي مجتمعاً نگهداري شده غیر عملی هستند و رکورددهد. حذف رکوردمی

). یک پایگاه داده متمرکز بیشتر در 2016کنندگان قابل دسترسی است (کراسبی و همکاران، کتو خصوصی توزیع شده براي مشار
 ).2016پذیرتر است (تیان، برابر هک شدن، فساد، یا خرابی آسیب

کنندگان در شبکه نیست، و اطالعات به آسانی مشاهده و مقایسه ها یا دیگر شرکتاز آنجایی که هیچ نیازي به ارزیابی اعتماد واسطه
کنندگان ). این روش به هیچ رفتار خاصی از طرف شرکت2017شوند، لذا اعتماد نتیجه اصلی تمرکز زدایی است (نوفر و همکاران، می

کنندگان قادر کند. شرکت، تکنولوژي اصلی، یکپارچگی سیستم را حتی در مواجه با تقلب یا بیکاري تضمین مینیازي ندارد؛ در عوض
 طور همزمان، ناشناسی را از طریقشود، درحالی که بههاي کل و تحلیل معامالت هستند. این ویژگی باعث شفافیت میبه دیدن دفتر
توانند تعمیم یابند و براي اجراي یک ها میچینبالك). 2016اسبی و همکاران، کند (کرصورت رمز تضمین میها بهحفظ رکورد

ها به توانند زیر پا بگذارند استفاده شوند. آنهاي سیستم، نمیمجموعه مورد توافق از قوانینی که هیچ کس، نه کاربران و نه اپراتور
هستند؛  به یکدیگر نیاز دارند متکی دین عضو که به اعتماد کمیهایی شامل چنیک پلتفرم معماري سیستم منحصر بفرد براي کاربرد

 هاي تأمین تکه تکه.براي مثال، زنجیره

 هاي (مجاز) خصوصی یا (عمومیهاي کل و شبکهتواند دفترچین متفاوت است و میبالكبسته به کاربرد این تکنولوژي، طراحی 
چین بالكچین متفاوت است. در یک بالكیکنان شبکه و قوانین براي حفظ ها از نظر باز(بدون مجوز) را شکل دهد. طراحی آن

هاي شناسند و هیچ حالت ناشناسی وجود ندارد، مانند یک شبکه زنجیره تأمین با موجودیتها یکدیگر را میخصوصی یا بسته، طرف
جدیدي وجود خواهد داشت مانند  هايکنند. در این مورد، نقششناخته شده که براي تولید و توزیع محصوالت کار می

کنند و از این شبکه خصوصی نگهداري هایی براي شرکت کنندگان در شبکه زنجیره تأمین فراهم میکنندگان، که گواهیگواهی
اس نشان با چندین کاربر ناشیا باز، براي اینکه به کاربران اجازه ورود به شبکه و ثبت معامالت چین عمومیبالكکنند. در یک می

 شوند.هاي رمزنگاري براي حفظ اعتماد اعمال میداده شود، روش

ي شوند، بوسیله تکنولوژهاي معامله که باعث بوجود آمدن اعتماد، جوابگویی، و شفافیت میدر این بین، یک نسل جدید از کاربرد
ند. یک قرارداد هوشمند معموالً یک برنامه شوها بوسیله قرارداد هوشمند مدیریت میشوند؛ این کاربردچین ترویج داده میبالك

کند. قرارداد هوشمند ها ذخیره میهاي بین طرفها را براي مذاکره در مورد شرایط و عملافزاري است که قوانین و سیاستنرم
ه هوشمند بوسیله شبک کند. منطق یک قرارداداند و معامالت را اجرا میهکند که شرایط قراردادي ارضا شدصورت خودکار تأیید میبه

ن یا خصوصی آ رسند. اگر شرایط قراردادي شبکه عمومیشود که در مورد نتیجه اجراي قرارداد به اتفاق نظر میبازیکنانی اجرا می
هاي کند و دفترارضا شود، قرارداد کد خود را هر زمان که از یک بازیکن در شبکه یا از یک قرارداد دیگر پیامی دریافت کند اجرا می

 ).2016نماید (دلمولینو و همکاران، کل را متناسب با آن پیام بروزرسانی می

کوین، که یک ارز رمزنگاري شده است، معرفی شد. قطع نظر از عنوان یک پلتفرم براي مدیریت بیتچین در ابتدا بهبالكتکنولوژي 
تی جدید است که با نتایج وسیعی براي پیشرفت آتی در چین یک الگوي جریان اطالعات و محاسبابالكارز دیجیتال، تکنولوژي 

 ).2016لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین همراه است (آبیراتنی و منفرد، 



 اده سازي بالك چین در مدیریت زنجیره تامینپیعوامل کلیدي موفقیت براي   
 

 
 

17 

 تامین زنجیره و چینكبال

هاي تأمین زنجیره ها، و مدیریت عمومیطور بالقوه یک تکنولوژي مختل شونده براي طراحی، سازماندهی، عملیاتها بهچینبالك
چین براي تضمین قابلیت اعتماد، قابلیت ردیابی، و اصالت اطالعات، همراه با روابط قراردادي هوشمند براي بالكباشند. توانایی می

 یک محیط بدون اعتماد همه حاکی از تفکري مجدد از زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین است. 

هاي بردکوین و دیگر کارکند هنوز درحال تفسیر و توسعه است. بر خالف بیتچین در زمینه زنجیره تأمین عمل میبالكاینکه چطور 
ن مجاز چیبالكچین ممکن است به یک بالكهاي زنجیره تأمین مبتنی بر باشند؛ شبکه چین، که ممکن است عمومیبالكمالی 

تر از روابط، ممکن است هنوز باز باشد. تعیین یخصوصی بسته با چندین الیه محدود نیاز داشته باشند. اما، براي یک مجموعه عموم
) نمایشی گرافیکی از تبدیل زنجیره تأمین سنتی به زنجیره تأمین 2سطح حریم خصوصی، یکی از تصمیمات اولیه است. شکل (

 دهد.چین را نشان میبالكمبتنی بر 

شوند. هاي تأمین سنتی دیده نمیکه بعضا در زنجیرهچین نقش دارند بالكهاي تأمین مبتنی بر چهار موجودیت اصلی در زنجیره
هاي استاندارد هاي استاندارد، که طرحدهند. سازمانهاي منحصر بفردي به عوامل در شبکه ارائه میهاي ثبت احوال که هویتمأمور

. کنندوژیکی تعریف میچین و ملزومات تکنولبالكهاي هاي تأمین پایدار یا سیاستاز قبیل تجارت منصفانه براي زنجیره
کنند. عوامل، از جمله تولید هایی براي عوامل جهت تأمین مشارکت شبکه زنجیره تأمین فراهم میکنندگان، که گواهیگواهی

 کننده ثبت نام شده و براي حفظ اعتماد سیستم تصدیقفروشان، و مشتریان، که باید بوسیله یک حسابرس یا گواهیکنندگان، خرده
 ).2015اینر و بیکر، شوند (اشت

چین دیجیتال در هر محصول حاضر بالكهاي مادي و محصول زنجیره تأمین همچنین وجود دارند. ممکن است تأثیرات روي جریان
طوري که تمام عوامل مرتبط بتوانند مستقیماً به پروفایل محصول دسترسی داشته باشند. جایی که طرفین معامله فقط با باشد، به

منظور محدود کردن دسترسی تنظیم شوند. هاي امنیتی ممکن است بهدیجیتالی صحیح به محصول دسترسی دارند، معیارهاي کلید
هایی که باید براي محصول آوري است، از جمله وضعیت محصول، نوع محصول، و استانداردها وجود دارند که قابل جمعاي از دادهدامنه

کننده هویتی است که محصوالت فیزیکی دهنده و تعیینات ضمیمه شده به محصول، نشاندر نظر گرفته شوند. یک برچسب اطالع
 ).2016کند (آبریاتنه و منفرد، چین متصل میبالكرا به هویت مجازیشان در 

گیرد، یا بوسیله یک بازیگر خاص منتقل ساختار و مشخصه مدیریت جریان این است که چطور یک محصول تحت مالکیت قرار می
شود. مجاز شدن عوامل به وارد کردن اطالعات جدید به پروفایل آن محصول یا مجاز شدن به شروع تجارت با طرف دیگر، احتماالً یم

 قانونی مهم خواهد بود؛ جایی که اجازه یافتن ممکن است به توافقات و همرایی قرارداد هوشمند نیاز داشته باشد.

گر منتقل شود (یا فروخته شود)، هر دو طرف ممکن است قرارداد هوشمند را امضا کرده، قبل از اینکه یک محصول به یک بازیگر دی
هاي قراردادي را اجرا کردند، جزئیات ها الزامات و فرایندکه تمام طرف یا الزامات قرارداد هوشمند را براي تأیید مبادله نمایند. هنگامی

طور خودکار هاي معامالت داده بهشود، رکوردکه تغییري شروع می هنگامی کنند.چین را بروزرسانی میبالكمعامله و دفتر کل 
 ).2016بوسیله سیستم بروزرسانی خواهند شد (آبراتنه و منفرد، 
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ت برجسته و تشریح کند: ماهی تواند حداقل پنج بعد کلیدي محصول راچین میبالكتکنولوژي 
چه مقدار محصول وجود دارد)، مکان (محصول چیست)، کیفیت (محصول چگونه است)، کمیت (

چین بالك(محصول کجاست) و مالکیت (در هر زمان چه کسی مالک آن است). بدین طریق، 
کند و به نیاز به سازمان مرکزي مورد اعتماد را حذف نموده و این سیستم را اجرا و حفظ می

م تا انتهاي فروش را دهد تا زنجیره تحت سرپرستی و معامالت از مواد خامشتریان اجازه می
 دهند، اینچین ذکر شده در باال رخ بالكکه معامالت در ابعاد اطالعات  بررسی کنند. هنگامی

 شوند.هاي قابل اثبات در دفاتر کل ثبت میاطالعات همراه با بروزرسانی

ق یچین سبب شود جریان اطالعات و مواد از طربالكرود قابلیت اعتماد و شفافیت انتظار می
طور مؤثرتري صورت پذیرد. این تبدیل ممکن است منجر به زنجیره تأمین تسهیل شده و به

تري از یک وضع اقتصادي با محصوالت بادوام صنعتی به وضعیت اقتصادي تغییر جهت وسیع
تري به دانش، ارتباطات، و اطالعات بستگی طور گستردهسازي اطالعات شود. تولید بهشخصی

توانند اطالعات مفصل لزوماً به مشخصات مواد. براي مثال، مشتریان میخواهد داشت نه 
محصوالتی که اعتماد مشتریان در رابطه با مشخصات محصول را افزایش خواهد داد ردیابی 

 ).2016نمایند (تیان، 

در میان  شبکه  زیگرتوانند به تعریف معامله باچین، میبالكهاي هوشمند، مانند قوانین مکتوب ذخیره شده در قرارداد
 کنندگان زنجیره تأمین و ارتقايهاي شبکه بین شرکتهاي هوشمند روي اشتراك دادهیکدیگر و درون سیستم کمک کنند. قرارداد

صورت هاي بازیگران و محصوالت را بههاي استاندارد، پروفایلکنندگان و سازمانگذارند. براي مثال، گواهیفرایند پیوسته تأثیر می
کنند. عوامل و محصوالت داراي پروفایل دیجیتال خود روي شبکه هستند، که اطالعاتی از قبیل توصیف، مکان، یتال تأیید میدیج

تواند اطالعات کلیدي را درباره یک محصول مشخص و دهد. هر بازیکن زنجیره تأمین میها و ارتباط با محصوالت را نشان میگواهی
 ).2017تیان، وضعیت آن روي شبکه وارد کند (

که آنجا توانند تأیید و گواهی بازیگر و اینچین میبالكقوانین فرایند و شیوه مدیریت قرارداد هوشمند در یک زنجیره تأمین مبتنی بر 
ه نوع، ه بتوانند بستهاي بازیگر میباشد را مدیریت کنند. تغییرات دادههایی است و براي اجرا الزم میمجاز به دسترسی به چه فرایند

توانند قوانین را بدون شکلی خاص از فرایند موقعیت و علت زنجیره تأمین تعریف شده بوسیله قرارداد هوشمند رخ دهند. عوامل می
هاي قرارداد هوشمند، در تامین است. یک قرارداد هوشمند بین دو شریک ). مثالی دیگر از کاربرد2017همراهی تغییر دهند (مائورر، 

نگ صورت بالدرطور قانونی رکورد خودکار اینکه چه اجناسی آورده شدند، فروخته شدند، و تحویل داده شدند را بهد بهتوانتجاري می
 توسط کاربران نهایی در خط کسب و کار بروزرسانی کند.

 

 

 

تواند  چین میبالكتکنولوژي 

حداقل پنج بعد کلیدي محصول 

برجسته و تشریح کند: ماهیت   را

(محصول چیست)، کیفیت 

(محصول چگونه است)، کمیت 

چه مقدار محصول وجود دارد)، (

مکان (محصول کجاست) و  

مالکیت (در هر زمان چه کسی  

 مالک آن است).
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 . تبدیل زنجیره تأمین2شکل 

انسیل هاي زنجیره تأمین است. پتمشخصات فرایند قرارداد هوشمند حاکی از پیشرفت پیوسته فرایند کسب و کار بالقوه براي فرایند
ر هاي عملکرد دچین قرار داده شود که ممکن است معیاربالكتواند در اطالعات هاي فرایند کسب و کار زنجیره تأمین میپیشرفت

کند. این نوع اطالعات، وراي فقط تحویل محصول و ها به هم لینک میکه آنها را براي توافق بر سر فرایند دفاتر کل را بدست آورد؛
 هاي بالدرنگ دارد.هاي مربوط به مدیریت، پتانسیل فراوانی براي تأمین طراحی زنجیره تأمین و پیامدنگرانی
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ن، هافمگذارد (هاي شبکه مختلف اثر میمعامالت مالی بین طرفچین هم روي فرایند زنجیره تأمین و مدیریت محصول، و هم بالك
هاي هاي مالی، از جمله شبکهچین، تعیین واسطهبالك). یک مزیت کلیدي و بالقوه زنجیره تأمین مبتنی بر 2018استرو، و بوسیا، 

هاي تجاري مر سبب خواهد شد فرایند). این ا2017هاي انتقال پول است (تاپسکات و تاپسکات، پرداخت، مبادله سهام، و سرویس
هاي مالی زنجیره تأمین از تواند از طریق ابزار و تکنیکهاي مالی زنجیره تأمین میتر شود. عدم بازده در جریانمیان شرکا پربازده

سنترز،  نگ وکند (فانیجویی میها صرفهها دالر در شبکهقبیل فاکتورگیري معکوس و تخفیف دینامیک کاهش یابد؛ که میلیون
ها در کافی براي پروژه هاي مالی بوده و تضمین خواهند کرد که بودجههاي هوشمند قادر به سازماندهی آرایش). قرارداد2016

ختلف هاي مها یک رابطه براي معامله بین پولموقع تسویه حساب خواهد شد. آنکنند که با هر کسی بهدسترس باشد و تضمین می
 ).2017نمایند (ایال، موقع ترکیب میها را از چندین منبع در زنجیره منبع جهانی به شکلی بها آنکنند یفراهم می
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چین در زنجیره سازي بالكعوامل کلیدي موفقیت براي پیاده
 تامین

ته شده، اشتراك گذاشهاي داده توزیع شده، تغییر ناپذیر، شفاف، و قابل اعتماد، که بوسیله یک جامعه بهعنوان پایگاهها بهچینبالك
هاي زنجیره تأمین پایدار تأثیر بگذارند. ردیابی شرایط زیست محیطی و اجتماعی بالقوه که ممکن است توانند همچنین روي شبکهمی

تنی چین است. یک زنجیره تأمین مببالكهاي زیست محیطی، سالمتی و ایمنی را تحمیل کند، یک تمرکز کاربردي مهم براي نگرانی
کند. براي مثال، یک رکورد شفاف از تاریخ محصول چین تضمین بهتري از حقوق انسانی و اقدامات کار منصفانه فراهم میبالكبر 

شوند که از نظر اخالقی سالم هستند. کند که اجناس خریداري شده توسط خریداران از منابعی تأمین و تولید میتضمین می
طور به خاص قادر به وضع قوانین براي ردیابی و کنترل شرایط پایدار و سیاست تنظیمی طورهاي هوشمند ممکن است بهقرارداد

 خودکار و تقویت کردن یا اداره اصالحات مناسب باشند.

ها پشتیبانی کند. گشودگی، شفافیت، خنثی بودن، قابلیت سازي، و مدیریت دادهآوري، ذخیرهتواند از جمعچین میبالكتکنولوژي 
تواند در این زمینه تکنولوژیکی وجود داشته باشد (آبیراتنه و منفرد، و امنیت براي تمام عوامل زنجیره تأمین و سهامداران میاعتماد، 
2016.( 

هاي پایداري زنجیره تأمین مواجه است. یک کاربرد جالب توجه در این زمینه، همبستگی سامانه صنعت غذا و نوشیدنی با فشار
چین براي تجهیز کردن یک زنجیره تأمین غذا با سیستم قابلیت ردیابی براي بالك) و تکنولوژي RFIDدیویی (بازشناسی با امواج را

تواند وقایع زنجیره تأمین را در ). آن می2017است (تیان،  1ردیابی بالدرنگ غذا بر اساس قوانین تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی
توانند چین تمام اطالعات می). از آنجایی که در زنجیره تامین مبتنی بر بالك2017ن بخش کشاورزي ثبت کند (استیپلز و همکارا

 کند. کنندگان محصوالت تقلبی کمکهاي تأمین براي شناسایی تأمینتواند به زنجیرهچین میبوسیله عوامل مجاز ثبت شوند، بالك

ت رکتواند به شچین میبالكکارگیري تکنولوژي از نظر اقتصادي، به
و زنجیره تأمین آن از ابعاد مختلف کسب و کار که روي عملکرد 

ها در جایی که چینبالكگذارند سود برساند. شان اثر میاقتصادي
شود، هاي معامله و کاهش زمان میهاي کمتر منجر به هزینهصف
زدایی زنجیره تأمین شوند و ضرر کسب و کار توانند منجر به واسطهمی

تواند هر چین میبالكدهند. تکنولوژي ن را کاهش در زنجیره تأمی
طور بالقوه امکان اشتراك بگذارد، همچنین بهاصالح داده را فوراً به

هاي ها، به حداقل رساندن خطااستقرار سریع محصوالت و فرایند
چین بالكکند. تکنولوژي هاي معامله را فراهم میانسانی و زمان

 ).2017ها را تضمین کند (تیان، دادهتواند ایمنی و اعتبار می

                                                 
1 -HACCP 
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، صورت پایدار است. پایدار کردن و تغییر ناپذیر کردن اطالعاتچین داراي پتانسیل کمک به زنجیره تأمین اجتماعی بهبالكتکنولوژي 
 یت عوامل مجاز اصالحتوانند بدون رضاهاي ایجاد پایداري اجتماعی زنجیره تأمین است. با توجه به اینکه اطالعات نمییکی از روش

طور غیر منصفانه ضبط کنند، هاي مردم را بههاي فاسد داراییها یا سازمانتوانند از اینکه افراد، حکومتها میچینبالكشوند، 
هاي تواند حساب عوامل بدکار را مسدود کند و افراد فاسد را هم براي جرمچین میبالكجلوگیري کنند. همچنین، تکنولوژي 

چین از طریق تضمین بهتر حقوق انسانی، و اقدامات کاري منصفانه بالكماعی و هم پاسخگویی فردي نگاه دارد. قابلیت ردیابی اجت
 کند که اجناسکند. براي مثال، یک رکورد واضح از تاریخ تولید به اعتماد به نفس خریدار کمک میو ایمن به پایداري کمک می

 هستند.خریداري شده از منابع اخالقی 

هاي اندازتواند این کار را از طریق چشمکند. آن میچین همچنین به پایداري زیست محیطی زنجیره تأمین کمک میبالكتکنولوژي 
اهش تواند به کمختلف انجام دهد. اوالً، بدرستی ردیابی کردن محصوالت استاندارد و شناسایی کردن معامالت بیشتر محصوالت می

هاي کند. سیستماي کمک میهاي گلخانهانی کمک کند، که در نتیجه به کاهش مصرف منابع و کاهش انتشار گازکار مجدد و فراخو
تواند نیاز به چین براي سیستم انرژي میبالكانرژي سنتی متمرکز هستند درحالی که یک شبکه نظیر به نظیر بر اساس تکنولوژي 

دهد و متعاقباً در قسمتی بزرگی از انرژي تلف شده در انتقال به فواصل طوالنی انتقال الکتریسیته در فواصل طوالنی را کاهش 
کند. چندین پلتفرم توان بر جویی میسازي انرژي را کاهش خواهد داد که در منابعش صرفهجویی کند. همچنین نیاز به ذخیرهصرفه

 Suncontract، و Echchain ،ElectricChainقبیل  چین براي کاهش اتالف زنجیره تأمین وجود دارد، ازبالكاساس تکنولوژي 
 ).2017(تیان، 

محصوالت سبز با محیط زیست سازگار هستند استفاده شوند. اطالعات فراوري براي  توانند براي تضمین اینکهها میچینبالك
ار شود که از نظر سطح انتشمحصوالت سبز اغلب در دسترس نیست و تأیید آن دشوار است. اگر فرایند تولید یک محصول تأیید 
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دهند ممکن است با تمایل بیشتري محصوالت سبز را خریداري اي سبز است، مشتریانی که به محیط زیست اهمیت میهاي گلخانهگاز
قعاً ها وابراي تضمین اینکه میز Ikeaکند. هاي چوب در یک جنگل پایدار اندونزي تولید مییک میز از بریده Ikeaکنند. براي مثال، 

شود تا محصول نهایی دنبال کند. این فرایند پیچیده است اما شوند باید چوب را از زمانی که بریده میاز این چوب خاص تولید می
 740داري است که طرز مدیریت حدود چین مدیریت شود. چنین مثالی برنامه تأیید گواهینامه جنگلبالكتواند با تکنولوژي می

 ).2017کند (راسنکرانس، چین ردیابی میبالكهاي تأیید شده در تمام جهان را با استفاده از تکنولوژي لمیلیون هکتار از جنگ

اثر کربنی  گیريهاي سنتی، اندازهیک مثال پایداري زنجیره تأمین زیست محیطی دیگر به مالیات بر کربن مرتبط است. در سیستم
به  تواندچین میشود. بالكتر میچین، ردیابی اثر محصوالت یک شرکت خاص آسانبالكهر محصولی دشوار است. با تکنولوژي 

 تر است و داراي یک اثر کربنی بزرگاید از یک شرکت اخذ شود کمک کند. اگر یک محصول گرانتعیین مقدار مالیات کربنی که ب
است، مشتریان ممکن است یک محصول با اثر کربنی کم را خریداري کنند. این اطالعات اضافی و فشار مشتري یا بازار ممکن است 

شان را مجددًا ارزیابی و سازماندهی ریداران، زنجیره تأمینها براي کاهش انتشارات کربن براي ارضاي خواسته خباعث شود شرکت
ونقل تواند بوسیله فراهم کردن اساسی براي نگاشت زنجیره تأمین و اجراي طراحی، تولید، و حملچین میبالكکنند. تکنولوژي 

ت محیطی زنجیره تأمین محصول با کربن پایین، به کاهش انتشارات کربن در انتقال محصوالت کمک کند. ابزار تحلیل زیس
)SCEnATهاي تأمین و چرخه عمر محصوالت پیشنهاد ) چهارچوبی را براي ارزیابی انتشارات کربن هر موجودیت درگیر در زنجیره

)، هوش مصنوعی، و IoTچین، اینترنت اشیاء (بالكهاي جدید از قبیل ابزار جدیدي است که تکنولوژي SCEnAT 4.0کند. می
طور کارآمدتر براي پشتیبانی از ها در زنجیره تأمین بههاي بزرگ و لینک کردن سازمانرا براي مدیریت داده یادگیري ماشین

بدیل چین همچنین پتانسیل تبالكکند. تکنولوژي هاي سبز یکپارچه میهاي انقالب صنعتی چهارم، کاهش کربن، و ارزیابیسیاست
چین بالكدرحال توسعه پلتفرمی مبتنی بر  .Energy Blockchain Incو  IBMمثال، عنوان هاي کربن را دارد. بهتجارت دارایی

ش هاي کاهگیري کنند، سهمیهشان را ردیابی و اندازهکند تا اثر کربنیها کمک میهاي سبز در چین هستند که به سازماندارایی
هیل نمایند. اطالعات بالدرنگ، ایمن و شفاف در مورد ) را ارضا کنند، و تجارت و توسعه دارایی کربن را تسCERانتشار کربن (

 دهد.هاي سبز میهاي داراییتر در بازارها فرصت همکاري و تجارت دارایی کربن خود را به طریقی پربازدهچین، به سازمانبالك

هاي بازیافت نداشته دن در برنامهاي براي کمک کرها ممکن است انگیزهتواند بازیافت را بهبود دهد. مردم و سازمانچین میبالك
در  هاي رمزنگاري شدههاي مالی به شکل توکنچین براي انگیزه دادن به مردم در شمال اروپا از طریق پاداشبالكباشند. تکنولوژي 

و مقایسه  ردیابی ها استفاده شده است. در این بین،هاي فلزي، یا بطريهاي پالستیکی، قوطیعوضِ تحویل مواد بازیافتنی مانند ظرف
کند. یپذیر مهاي مختلف امکانها را براي ارزیابی تأثیر برنامهچین ردیابی دادهبالكهاي بازیافت مختلف دشوار است. تأثیر برنامه

چین براي تبدیل پالستیک به پول است و قصد دارد پسماند بالكاي بر اساس تکنولوژي پروژه Social Plasticبراي مثال، 
هاي دهد تا ظرفچین است که به مردم این امکان را میاز بالكکاربردي  دیگر  RecycleToCoinتیکی را کاهش دهد. پالس

 میچین را براي پیدایش مفاهیبالكهاي تأمین حلقه بسته، پالستیکی را تحویل دهند. احتماالت براي این نوع تالش براي زنجیره
 کند.گو میاي پاسخهمانند اقتصاد دایر

رساند. با کاربرد تکنولوژي ) به فرایند تجارت انتشار سود میETSهاي تجارت انتشارات (چین بوسیله ارتقاي بازده طرحبالك
برداري جلوگیري کرد. در نتیجه، سیستمی مبتنی بر شهرت ایجاد توان از کالهچین، میبالكچین، به علت وفاداري و شفافیت بالك
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حل بلند مدت براي کاهش انتشارات کنندگان را به پیدا کردن یک راهکند و تمام شرکترا حل می ETSکفایتی بیشود که مسئله می
 ).2018اند (خاکی و همکاران، ها بوسیله مزایاي اقتصادي تشویق شدهکند، زیرا آنتشویق می

خصوص دیریت زنجیره تأمین چالش برانگیز خواهد بود، بهعنوان مکانیزم مدیریت اطالعات و شیوه مچین بهبالكاستفاده از تکنولوژي 
شوند، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت (مندلینگ هایی روبرو میهاي مختل شونده معموالً با چالشدر یک شبکه پایدار. تکنولوژي

ندگان کنبکشد، بنابراین شرکت چین ممکن است روابط را از طریق زنجیره تأمین به چالش). از آنجایی که بالك2017و همکاران، 
یداري) ها، پتانسیل اثرات (پاعنوان یک تهدید آماده شوند،. این مثالعنوان یک فرصت، تا بهزنجیره تأمین باید براي استفاده از آن به

 د.ریت شونچین مدیبالكتوانند در یک زنجیره تأمین مبتنی بر دهند که میاقتصادي، اجتماعی، و زیست محیطی را نشان می

 

 بررسی پیشنه داخلی

 برخی مطالعات داخلی انجام شده در این حوزه عبارتند از:

 قیمت سازمان، و مدیریت را تامین زنجیره سازيپیاده در موفقیت عوامل ترینمهم ،)1392( گلشاهی حمیدرضا و کرد باقر 
 و شناسایی اطالعات فناوري و سپاري برون تحویل، و دهیسفارش بازار، سهم گوئی،پاسخ و پذیريمسئولیت هزینه، و

 .نمودند بنديدسته
 ،تامین زنجیره سازيپیاده براي موفقیت کلیدي عوامل ترینمهم خود مطالعه در). 1395( همکاران و مرتضی جبله 

 یاسمق الکترونیکی، تامین زنجیره مدیریت سازگاري کننده،تامین ظرفیت از حمایت راهبرد عامل چهار را الکترونیکی
 .نمودند معرفی اجرائی عالی مدیر خالقیت و سازمانی

 ) ،مندي از اطالعات ). طی تحقیقات خود نشان دادند که ارتباط با دیگر شرکا و مشتریان، بهره1393موسی زاده، تهامی پور
رنت اطالعاتی در بستر اینتهاي سازي زنجیره و بکارگیري سیستماي، چابکموقع، حداکثر نمودن عملکرد زنجیرهدقیق و به

 .شود.سازي زنجیره تامین الکترونیکی میسبب موفقیت پیاده
 

 بررسی پیشینه خارجی

 :از عبارتند حوزه این در شده انجام تحقیقات از برخی    

 الح هايچالش بر توانمی آن طریق از که است بستري چینبالك فناوري). 2018( ،1کی.دبلیو تان آلبرت قوش، دبابراتا 

 یمحرمانگ سپاري،برون مشتریان، تقاضاي به بالدرنگ گوئیپاسخ اطالعات، هماهنگی عدم جمله از تامین زنجیره حاضر

                                                 
1 -Debabrata Ghosh & Albert Tan W. K 
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 محققان این منظر از. آمد فاتئق مشتري و کنندگانعرضه بین اطالعات گذارياشتراك به در توانایی عدم و اطالعات
 زنجیره حاضر حال اطالعاتی جریان کشف: از عبارتند تامین زنجیره در چینبالك سازيپیاده بر موثر عوامل ترینمهم

 اطالعات جریان بهبود براي جدید اهداف تعیین ،)هاداده استانداردسازي اطالعات، گذارياشتراك به اعتماد، و محرمانگی(
 براي چینبالك اکوسیستم توسعه و طراحی و) امنیت برقراري با اعتماد ایجاد داده، گردش جریان بهبود( تامین زنجیره در

  هوشمند). قراردادهاي برقرار و چین بالك شبکه معماري چین، بالك در دسترسی مجوزهاي( تامین زنجیره مدیریت

 مدیریت سازيپیاده موفقیت براي عامل 13 خود مطالعه در). 2015( ،1شانکر راوي و سینگ کی راجش، کومار، راویندر 

 ارتندعب محققان این نظر از آنها ترینمهم که نمودند شناسایی هند کوچک کارهاي و کسب در الکترونیکی تامین زنجیره
 توسعه و تامین، زنجیره به منابع مناسب تخصیص اصلی، قوت نقاط بر تمرکز مدت، بلند اندازچشم مدیریت، باالي تعهد: از

 مشتریان، رضایت و خدمات دسته 4 در را عوامل این محققان این همچنین. تامین زنجیره مدیریت با متناسب استراتژي
 .نمودند بنديطبقه کار و کسب داخلی عملکرد و مالی عملکرد رشد، و نوآوري

 و جیرهزن پویایی سبب چینبالك فناوري با الکترونیکی تامین زنجیره ترکیب نمودند بیان). 2017( همکاران، و کورپال 
 و محصوالت عرضه شودمی موجب اطالعات، موثر گذارياشتراك به طریق از و شده مشتري تقاضاي به دسترسی بهبود

 رد بیشتري یکپارچگی چینبالك فناوري همچنین. گردد تسهیل عرضه زنجیره در ردیابی گردیده، تر متمرکز خدمات
 .سازدمی ترچابک را الکترونیکی تامین زنجیره و نموده ایجاد کنندگان تقاضا و کنندهعرضه شبکه

 نگهداري مانند کننده خسته فرآیندهاي داراي فعلی دریایی غذاهاي تامین ). زنجیره2017، (2هایپرلدرساتوث شرکت 

 ریایید غذاهاي تامین زنجیره ناکارآمدي موجب که دیگر مسائل این، بر عالوه. شودمی اشتباهات بروز باعث که است دستی
 هايتفعالی شیوع و اشتباه تشخیص و تقلب غذایی، مواد نادرست سازيذخیره که برخی آز آنها عبارتند از شرایط شود،می

 و. افتدیم خطر به شده و ارایه شده، پایمال مشتریان به که غذایی مواد امنیت و کیفیت مسائل، این به توجه با. غیرقانونی
 جودو زنجیره در درگیر تقلب مختلف انواع که آنجا از این، بر عالوه. کندمی تهدید را کشور این اقتصادي امنیت همچنین

 براي جزهمع عنوانبه که کند ثابت تواندمی چینبالك تکنولوژي. ماندنمی باقی فروشندگان و مشتریان بین اعتماد دارد،
 رکتش. کند ردیابی آن توزیع تا تولید از را دریایی غذاهاي و ماهی تواندمی زیرا است، دریایی بررسی به مربوط مشکالت
 زنجیره صنعت به مربوط مسائل حل منظوربه خود هايپروژه در چینفنآوري بالك اجراي به شروع هایپرلدر دریایی غذاهاي

 و ردیابی قابلیت ارائه با عرضه زنجیره در انقالبی نام هایپرلدرساتوث با پروژه این. است نموده دریایی غذاهاي تامین
 و داده افزایش درصد 100 را زنجیره روند شفافیت سیستم این. باشدمی مدوالر يهابلوك فرم پلت طریق از پاسخگویی

 قالانت زنجیره بلوك به را محصوالت زمان و مکان که سنسورهایی طریق از تامین زنجیره در دریایی غذاهاي تا شده سبب
 ار محصوالت تولید از جامع رکورد یک به دسترسی اجازه خریداران به سیستم این همچنین. کنند شناسایی دهندمی
 است. داده کاهش درصد 75 را سیستم خطاي میزان و دهدمی

                                                 
1 -Ravinder Kumar, Rajesh K. Singh, Ravi Shankar 

2 -Hyperledger Sawtooth, 2017 



  نیتام رهیزنج تیریدر مد نیبالك چ يساز ادهیپ يبرا تیقموف يدیعوامل کل

  
 

 
 

26 

 چین در زنجیره تامین سبب بهبود سازي بالكنماید که پیاده). در تحقیقات خود بیان می2018، (1تس دي لورئا

چین در زنجیره سازي بالكپیادهترین عوامل موثر بر موفقیت شود. و مهمیکپارچگی، ایمنی، سرعت و دقت زنجیره می
هاي زنجیره تامین، کاهش میزان خطا و شکایت مشتریان، دهی، کاهش هزینههاي سفارشتامین را توسعه و بهبود سیستم

روز و هماهنگی لجستیک و حمل و نقل معرفی نموده موقع، استفاده از دانش و تجهیزات بههاي تحویل بهتوسعه قابلیت
 است.

 چین و مدیریت زنجیره تامین در صنایع هوایی ). در تحقیق خود با عنوان بالك2017( 2و پیتر.بی. پانفیلو یاش مادوال

چین جهت مدیریت زنجیره تامین سبب افزایش شفافیت در شبکه زنجیره سازي بالكگیري و پیادهبیان نمودند که بهره
ها و اطالعات، چابکی و یکپارچگی بودن همیشه دادهها، در دسترس تامین، کاهش خطرات و خطاهاي انسانی و هزینه

براي  چینسازي موفق بالكترین عوامل حیاتی در پیادهبیشتر شبکه و افزایش رضایت مشتریان گردیده است. آنها مهم
ینی بمدیریت زنجیره تامین را حمایت مدیران ارشد، در نظر گرفتن منابع اختصاصی براي زنجیره تامین الکترونیکی، پیش

هاي کنندگان، انعطاف باالي سیستمدر نقطه فروش، توسعه اعتماد در شرکا و توسعه ارتباط با آنها، توسعه ارتباط با تامین
 اند.تولیدي و توجه به نقاط قوت درون سازمانی معرفی نموده

  

                                                 
1 -Tesi di Laurea 

2 -Yash Madhwal & Peter B. Panfilov, 2017 



 اده سازي بالك چین در مدیریت زنجیره تامینپیعوامل کلیدي موفقیت براي   
 

 
 

27 

 گیريبندي و نتیجهجمع

شفاف، و قابل اعتماد، که بوسیله یک جامعه به اشتراك گذاشته شده،  هاي داده توزیع شده، تغییر ناپذیر،عنوان پایگاهها بهچینبالك
هاي زنجیره تأمین پایدار تأثیر بگذارند. ردیابی شرایط زیست محیطی و اجتماعی بالقوه که ممکن است توانند همچنین روي شبکهمی

تنی چین است. یک زنجیره تأمین مببالكاي هاي زیست محیطی، سالمتی و ایمنی را تحمیل کند، یک تمرکز کاربردي مهم برنگرانی
 کند. چین تضمین بهتري از حقوق انسانی و اقدامات کار منصفانه فراهم میبالكبر 

ها پشتیبانی کند. گشودگی، شفافیت، خنثی بودن، قابلیت سازي، و مدیریت دادهآوري، ذخیرهتواند از جمعچین میبالكتکنولوژي 
 تواند در این زمینه تکنولوژیکی وجود داشته باشد.تمام عوامل زنجیره تأمین و سهامداران میاعتماد، و امنیت براي 

چین در زنجیره تامین الکترونیکی سازي بالكدسته عوامل را جهت موفقیت پیاده 4شانکر  راوي و سینگ کی راجش، کومار، راویندر
شده و سایر عوامل کلیدي موفقیت که در تحقیقات سایر محققان  عنوان چارچوب و مدل اولیه پژوهش لحاظدر نظر گرفته که به

 عنوان مدل نهایی پژوهش ارایه شده است.بندي شده و بهدسته عوامل طبقه 4مورد بررسی لحاظ شده ذیل این 

 تامین زنجیره مدیریت در چینبالك سازيپیاده در موفقیت کلیدي . عوامل1جدول 

 عوامل متغیر اصلی

 یانمشتر شکایات مشتریان و کاهش وفاداري افزایش مشتریان، توسعه اعتماد افزایش و توسعه مشتري رضایت و خدمات

 هاعتماد و توسع قابل کنندگانتامین سیستم، توسعه در موقعبه تحویل هايقابلیت توسعه نوآوري و رشد
 )خطا حذف و کاهش و موقع به تحویل تاخیر، کاهش( دهیسفارش هايسیستم

 بهبود و روشف نقطه در تقاضا بینیالکترونیکی، پیش تامین زنجیره براي اختصاصی منابع تامین مالی عملکرد
 نقل و حمل هايهزینه موجودي و کاهش مدیریت

 گذارياشتراك مدرن، به تکنولوژي از لجستیک، استفاده سازيارشد، هماهنگ مدیران حمایت سازمان داخلی عملکرد
وت و ق نقاط بر تولید، تمرکز سیستم در باال پذیريتامین، انعطاف زنجیره اعضاي با اطالعات

 رشد و بقا براي مدت بلند اندازچشم
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