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 چکیده 

عملکرد  وچین آوری بالکفن پیرامون پژوهشي بررسي ، تحقیق این انجام از هدفهدف:  و زمینه

زمان  با متناسب تحول زنجیره تأمین نیازمند مدیریت اهداف پوشش برای .است مدیریت زنجیره تأمین

 آن هستیم. جهاني وابعاد پیراموني راتوتغیی

 این برای. است بوده ایكتابخانه مطالعه صورت به تحقیق این در مطالعه روشتحقیق:  روش و مواد

 شده استفاده دیجیتالي مطالب همچنین و شده چاپ های درمقاله، تحقیق موجود مطالب از منظور

 است.

درو ایران در دوران تجدید حیات ایجاد زنجیره تأمین و های صنعت خویکي از ویژگي: نتایج و ها یافته

های تولیدی و خدماتي های تأمین در سازمانزنجیره وسیله خودروسازان داخلي هست. مدیریت آن به

وجود دارند، هرچند كه پیچیدگي زنجیره ممکن است از صنعتي به صنعت دیگر و از شركتي به شركت 

اند كه در زمینه زنجیره تأمین فعالیت هایي ایجاد شدهآپحاضر استارتدرحال. دیگر شدیداً تغییر كند 

بودن را صرفههای قابلیت ردیابي و بهچین مزیتآوری بالکبرای مدیریت زنجیره تأمین، فن. كنندمي

ر د به كار رود. …ها، تعداد و تواند برای دنبال كردن حركت كاالها، مبدأ آنچین ميبالک همراه دارد.به

 :آورد. همچنین ساده كردن فرآیندهایي مانندنتیجه سطح جدیدی از شفافیت را با خود به ارمغان مي

  انتقال مالکیت، بیمه، فرآیند تولید و پرداخت از دیگر مزایای این كار است.

 عملکرد مدیریت زنجیره تأمین ،چین آوری بالکفنواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

تأمین  های نوآورانه و برتر را در رسیدن به اهداف زنجیرهزایش رقابت تجاری، اهمیت كاربرد روششدن اقتصاد و افجهاني

گویي، خواهند. تفسیر مدیریتي این نیاز به معنـي قابلیت اعتمـاد، پاسخچیز را باهم ميافزایش داده است. امروزه مشتریان همه

تریان هست. برای پاسخ به این نیازها مفهوم مدیریت زنجیره تأمین های مشمندیكاهش قیمت، افزایش كیفیت و سایر عالقه

شدن زنجیره تأمین با توجه به گسترده .زمان در پي كاهش هزینه و افزایش رضایت مشتری است، معرفي گردیدكه هم

شود رقابت بین مي ارتقاءیافته است كه گفته ایالمللي، اهمیت آن به گونههای امروزی در سطوح مختلف ملي و بینسازمان

عنوان یکي از بهبود در عملکرد زنجیره تأمین بهبنابراین است. ها جایگزین گردیدهتأمین آن هها با رقابت بین زنجیرسازمان

هایي برای بهبود عملکرد زنجیره ها را در تکاپوی دائم برای شناسایي روشهای رودرروی مدیران بوده و آنترین چالشمهم

ها، از منظر چگونگي كمک این های آنهای نوظهور و شناسایي ابعاد و مشخصهد. تمركز بر فنّاوریندهرار ميشان قتأمین

تواند به حل چالش بهبود عملکرد زنجیره تأمین كمک عنوان یکي از راهکارهایي است كه ميها به بهبود عملکرد، بهفنّاوری

متنوع و كلیدی موردنظر مشتریان ازجمله هزینه، كیفیت، سرعت و ...،  یاهمعموالً عملکرد زنجیره تأمین با مشخصه نماید.

های تازگي حوزهشده مبتني بر شبکه است. بههای انبوه توزیعچین یک ساختار نگهداری دادهبالک .گیردموردسنجش قرار مي

های علمي، سازی دادهتأمین، مراكز ذخیره هاینمایند. رمزارزها، زنجیرهمختلفي از علوم برای استفاده از این فناوری تالش مي

تواند با امنیت در چین ميهای كاربرد این فناوری نوظهور هستند. بالکبهداشت عمومي و شهرهای هوشمند برخي از حوزه

امکان  ،های معتبر، در هر یک از مراحل تولید، پردازش، انبارداری، توزیع و فروشگذاری دادهآوری، انتقال و به اشتراکجمع

ها نیازمندند تا یکپارچگي منظمي را در تمام فرایندهای امروز شركت ردیابي اطالعات و امنیت را در زنجیره تأمین افزایش دهد.

های مرتبط با جریان فعالیت ای است كه همهایجاد كنند. زنجیره تأمین، زنجیره -مواد خام تا كاالی مصرفي نهایي  -تولیدی از 

شود. مدیریت زنجیره را شامل مي كنندهواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل كاالی نهایي به مصرفكاال و تبدیل م

یک رویداد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و كاال، اطالعات و جریان پولي، توانایي پاسخگویي به این  عنوانتأمین به

ها عضوی از یک زنجیره كنند، بلکه آنصورت فردی رقابت نميوكارها دیگر بهكسب (.1391جوادیان و دیگران، شرایط را دارد )

ترتیب یک مدیر خوب در زنجیره تأمین یکي از منابع پایدار برای افزایش قدرت رقابتي شركت است. تعیین اینتأمین هستند. به

های بزرگي است كه و افزایش سود، چالشچگونگي كاهش سطح موجودی، كاهش زمان تأخیر، افزایش بازده زنجیره تأمین 

آوری های ارتباطي و فن(. با توسعه روزافزون شبکه1398ها مواجه هستند )شیخ آقاجاني و رمضانیان، بسیاری از مدیران با آن

عات در آوری اطالهای مرتبط با اینترنت و فنهای بدیعي از فعالیتهای نوین و شکلایده و،ي نناژگاطالعات، شاهد ظهور وا

های تجاری رود مدلهای منتخب و نوظهور است كه انتظار ميآوریچین یکي از فنآوری بالکهای مختلف هستیم. فنحوزه

چین بستری است كه از بالک(. Hald, Kinra, 2019های رقابتي كند )گرا را قادر به افزایش مزیتمبتني بر پلتفرم تحول

های الکترونیکي در محیطي نامتمركز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از سازی پیامقابلیت تبادل و ذخیره

ها ها با امنیت باال برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراكنشقابلیت ذخیره و انجام تراكنش ، ازایآوری و رمزنگاری دادهفن

رداستفاده در این بستر به شکلي است كه تمامي آوری موبرای مشاهده عموم، از ویژگي شفافیت نیز برخوردار است. فن

گیرد. این بستر های مالي( انجام ميای نظیر به نظیر )بدون دخالت واسطههای الکترونیکي در شبکهپیامهای دادهتراكنش

د طرفین است شود كه نیازمند احراز هویت و اعتماهای الکترونیکي تعریف ميپیامهای دادهابزاری مناسب جهت انجام تراكنش

 تواندمي آوریفن است. این هاشبکه گسترش و برداریبهره در چینبالک آوریفن پتانسیل (.1398)آقایي طوق و ناصر، 

 جدید وكاركسب هایفرصت ایجاد امکان و همکاری جدید اشکال كند. همچنین متصل را نبودند قبالً متصل كه را هایيبخش

چین تغییر وسیله بالکهایي كه احتماالً به(. در بین بسیاری از فعالیت1397و بچاری لفته،  )نجفي شوشتریكند مي فراهم را

هایي آوری اینترنت اشیاء ازجمله گرایشیابند، زنجیره تأمین موردتوجه ویژه است. اعتماد روزافزون به استفاده از فنشکل مي
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گیری معتبر و مؤثر از نتایج و عملکرد فرآیندهای كلیدی ن اندازهچیگذارد. بالکاست كه بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر مي

گیری كیفیت محصول در هنگام چین همچنین یک روش دقیق برای اندازهكند. بالکمدیریت زنجیره تأمین را تسهیل مي

كنندگان بدهد مصرف چین ممکن است اطمینان بیشتری بههای مبتني بر بالکحلترتیب، راهاینبه دهد.ونقل ارائه ميحمل

توجهي تمایل بیشتری برای خرید برند داشته طور قابلها بهشود كه آنكه محصوالت واقعي و باكیفیت هستند و باعث مي

چین از قبیل تغییرناپذیری، خودكار بودن، نام مستعار و آوری بالکفرد فنهای منحصربه. كیفیت(Kshetri,2019باشند )

      نظیر، شفافیت و كارایي در زنجیره تأمین شونده خود ممکن است منجر به قابلیت اطمینان بينوبناپذیری بهبرگشت

(Hald, Kinra, 2019 .)اند تا عملکرد اقتصادی، های تولیدكننده خودرو در ایران تالش داشتههای اخیر شركتدر طول سال

كنندگان شدن به تأمیند. صادرات محصوالت نهایي و تبدیلمحیطي و اجتماعي خود را در زنجیره تأمین خود بهبود دهنزیست

منظور های تولیدكننده خودرو در ایران بهكننده شركتترین عوامل ترغیبتواند در زمره مهمهای بزرگ خارجي ميشركت

های تولیدكننده ركتسازی اصول زنجیره تأمین پایدار در شدرنتیجه پیاده سازی اصول زنجیره تأمین پایدار قرار گیرد.پیاده

های های تأمین و مدلها، زنجیرهچین و تأثیر آن بر زیرساختآوری بالکگیری است. فنخودرو در ایران در حال شکل

های نوین در این صنعت آورینفوذ فن ترین تغییرات خود قرار گیرد.وكار، باعث شده صنعت خودروسازی در معرض بزرگكسب

وكار و افزایش های جدید كسبی صنعت خودروسازی، تسریع چرخه حیات محصوالت، پویایي مدلمنجر به تسهیل فرآیندها

وتحلیل مدیریت تنوع خودروها و خدمات خودرویي شده است و با ظهور بیشتر خدمات و محصوالت فناورمحور، تجزیه

چین و قدرت آوری بالکدرک مزایای فنهای خودروسازی، با ترین شركتهای تأمین دشوارتر شده است. برخي از بزرگزنجیره

عمال گیری و ردیابي بالدرنگ قطعات و محصوالت و تسهیل روند اِآوری در تسهیل مدیریت زنجیره تأمین، رهاین فن

از سوی دیگر سایر  های خود هستند.آوری در مجموعهكارگیری این فناستانداردهای جدید در صنعت خودروسازی در پي به

شده، منجر به تسریع روند استفاده از های ثبتها و شفافیت گزارشآوری از قبیل غیرقابل تغییر بودن دادهاین فنهای قابلیت

چین و تأثیر آن بر زنجیره تأمین صنعت خودروسازی و انجام آوری بالکاست. با توجه به نوظهور بودن فنآوری شدهاین فن

چین بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در بخش آوری بالکبه بررسي تأثیر فن در این پژوهش نه،یزم نیمطالعات محدود در ا

 شود.خودرو پرداخته ميتولید شركت ایران

 

 :تحقیق موضوع اهمیت

سازی محصول، بهبود كیفیت و وكار مدرن، تولیدكنندگان با فشار فزاینده الزامات مشتریان در شخصيهای كسبدر محیط

ها درصدد توسعه شراكت استراتژیک وكار در این فشارها، بیشتر شركترو هستند. برای حفظ كسبهپاسخگویي به تقاضا روب

كه الزامات رو به افزایش رقابتي در زمینه كارایي هزینه طوریها هستند، بهكننده معدود و همکاری با آنبلندمدت با چند تأمین

دستي و كنندگان، مشتریان پایینكت استراتژیکي با تأمینها را بر آن داشته كه شراو پاسخگویي به مشتری، شركت

ها و ایجاد ارزش جدید برای مشتریان، ایجاد كنند، كه این های آنبرداری از قابلیتدهندگان خدمات لجستیک، برای بهرهارائه

 است.گیری مفهوم مدیریت زنجیره تأمین شدهامر منجر به شکل

توانایي ، رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و كاال، اطالعات و جریان پولي عنوان یکمدیریت زنجیره تأمین به

های (. مدیریت زنجیره تأمین یکي از قدرتمندترین پارادایم1389)مانیان و دیگران،  را داردپاسخگویي سریع به شرایط محیطي 

ها مهم شود. با روند كنوني، دیگر امروزه سازمانمحسوب ميهای تولیدی و خدماتي عملیاتي برای بهبود مزیت رقـابتي سازمان

سازی و رقابت افتد. از سـوی دیگر، با افزایش جهانيافزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن اتفاق مينیستند، بلکه ایجاد ارزش

گذشـته  هایربهها و تجاستچین، دیگر بسـیاری از سیهای جدیـد ماننـد فناوری بالکآوریالملل و ورود فندر سطح بین

های كاربرد نوعي در معـرض تحـوالت فنـاوری قرار دارند و جلوهها بهتوان گفت امروزه همه سازمانكـارایي الزم را ندارنـد. مي

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

4 

است. كنندگان تا تولید و ارتباط با مشتریان آشکار های زنجیـره عرضه از ارتباط با تأمینهای نوین در كلیـه حوزهآوریفن

(. به 1390رگذار است )محمدی و دیگران، تأثی -ناخواهخواه -های نوین در بهبود مدیریت زنجیره تأمینآوریبنابراین كاربرد فن

افزوده كننده اشتغال صنعتي كه نقش مؤثری در رشد ارزشعنوان بخش عمده تأمینعقیده كارشناسان، صنعت خودروسازی به

جانبي دارد، نیازمند راهبردهایي تازه با رویکرد جهاني است. توجه به این رویکرد و فرآیند  بخش صنعت و تقاضا برای صنایع

موجب خواهد شد كه از بروز تنگناهای جدید جلوگیری شود.  ،شدن در اتخاذ و طراحي راهبردهای توسعه صنعتجهاني

منظور ایجاد و حفظ مزیت رقابتي پیشه را بهای درنتیجه صنایع كشور ازجمله صنعت بزرگ خودروسازی باید راهکارهای تازه

اندازی آوری بنیادین است كه چشمچین، یک فنآوری بالکچین هست. فنآوری بالکسازند. ازجمله این موارد توجه به فن

چین آوری بالکتوانند از فنهای تولیدی ميشركت .های نوآوری را برای صنعت خودرو ترسیم كرده استنوین از فرصت

های امن و بهبود عنوان بستری برای بهبود امنیت سایبری خودروهای خود، اعتبار سنجي اسناد مربوط به مواد اولیه، پرداختهب

چین در مدیریت زنجیره تأمین خودروسازی، در این آوری بالکمدیریت زنجیره تأمین استفاده كنند. با توجه به اهمیت فن

خودرو پرداخته چین بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در بخش تولید شركت ایرانآوری بالکپژوهش به بررسي تأثیر فن

منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی و سایر صنایع مشابه استفاده توان بهشود. از نتایج این پژوهش ميمي

 نمود.

 

 
 مبانی نظری

 چینآوری بالکفن
دهي افزار، ساختمان داده روشي برای سازمانداده: در علم كامپیوتر و مهندسي نرمعنوان یک ساختمان چین بهتعریف بالک

های طبقاتي در ساختمان در نظر توان مانند نقشهها را ميها است. ساختمان دادهنظر از محتویات واقعي آنها، صرفداده

نظر از كاربرد ن با استفاده از دیوار و پله و صرفبندی و اتصال فضای ساختماگر تقسیمگرفت. نقشه طبقاتي یک ساختمان، بیان

صورت واحدهایي هایي است كه بهشود، منظور دادهها یاد ميعنوان ساختمان دادهچین بهواقعي آن فضاها است. وقتي از بالک

 چین نامیده شدند.ت بالکجهاند، ازاینها مانند زنجیر به هم پیوند خوردهاند. این بلوکبه اسم بلوک، در كنار هم قرارگرفته

وسیله رایانه انجام شود، ها كه بهای از دستورالعملافزار، به دنبالهعنوان یک الگوریتم: در مهندسي نرمچین بهتعریف بالک

عنوان چین بهترتیب، وقتي از بالکهمینشوند. بهها اغلب شامل ساختمان داده ميشود. این دستورالعملالگوریتم گفته مي

ها است كه برای به توافق رسیدن روی محتوای اطالعاتي ساختمان ای از دستورالعملشود، منظور دنبالهلگوریتم یاد ميا

گیری توان مشابه رویه یک رأیها را ميشود. این الگوریتمهمتای توزیعي انجام ميهای همتابهچین در سامانههای بالکداده

از  همتای توزیعي محض با كاربرد مشترک:های همتابهای از سامانهعنوان طیف گستردهبهچین دموكراتیک دانست. تعریف بالک

همتای توزیعي محض مربوط به دفاتر كل، كه از مجموعه های همتابهعنوان یک اصطالح كلي برای اشاره به سامانهچین بهبالک

جای اشاره به یک واحد چین بهاشید كه در این قالب، بالکشود. توجه داشته ببرند استفاده ميچین بهره ميهای بالکآوریفن

 .كندكل آن اشاره ميافزاری كه بخشي از سیستم توزیعي محض است، بهنرم

 

 چینهای فناوری بالکظرفیت

 عنوان توانمندساز در بهبـود مدیریت اطالعات و دانش در زنجیرهچین بههای بالکوتحلیل ظرفیتدر این بخش به تجزیه 

 .شودتأمین پرداخته مي
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 اعتماد-1

تولد، روزآمدی، مشاهده و حذف در نقاط محلي ثبت و روی  :چین رخدادهای چهارگانه اصلي داده یعنيدر ساختار بالک 

شود. بنابراین، از مداخالت در امان بوده و اعتماد عمومي بیشتری در شبکه تجاری شده نگهداری ميهای اطالعاتي توزیعبانک

كنند كه شده زیست ميهای اطالعاتي توزیعها در بانکها در دوره حیات دادهطوركلي، در این ساختار دادهخواهد شد. به ایجاد

ها و وظایف رود. در این شرایط اعتبارسنجيمتعلـق بـه یک حکمـران واحـد نیست، درنتیجه اعتماد تجاری در شبکه باال مي

ها نبوده و جریان معامالت و عملیات و نیاز به دخالت عوامل انساني در مبدأ و مقصد دادهشده وسیله فناوری انجامكنترلي به

 (.1398زاده، تر خواهد شد )رضائي و طائيسریع

 سهولت معامالت-2

گردد و هنگام دریافت كاال، یا هنگام ارسال چین با شرایط خاص پرداخت به فروشنده برقرار ميیک معامله اسنادی در بالک 

تواند با شده انتقال مالکیت ميشود. با قرارداد هوشمند و توافقات مشخصن، یا در تاریخ مشخصي، به شـکل خودكار انجام ميآ

فرد، دارای هش و برچسب زماني كوین كه جهت ایجـاد یک شناساگر منحصربههای بیتایمني صورت گیرد. مشابه با تراكنش

حساب مشـابه را مجدداً از طریـق شبکه كننده بخواهـد یـک صورتد. اگر یک تأمینتواند تنظیم شوحساب مياست، هر صورت

 شود.حساب، سابقه تأمین مالي با تمامي طرفین را نشان داده و از تأمین مالي دوباره جلوگیری ميبه فروش برساند، آن صورت

فناوری است و انسان در آن دخالت كمي دارد. در  چین مدیریت رخدادهای توافقي مانند یک قرارداد تأمین، مبتني بربا بالک

 دهد.تر رخ ميتر و سریعاین وضعیت اگر دو طـرف بـه توافـق نهـایي نرسد، لغو تراكنش آسان

كند و فسخ تعهدات و قراردادها این توانمندی هزینـه ریسک تغییرات مبتني بر زمان مانند تغییر قیمت در بازار را كم مي

تر خواهد اهمیتهای فسخ در مذاكرات بین عوامل زنجیره تأمین كماهد داشت، درنتیجه نیاز به تعیین جریمههزینه كمتری خو

 (.1398زاده، ای میان خریـدار یـا فروشـنده را حذف خواهد كرد )رضائي و طائيشد. این سناریو الیه واسطه

 شده زنجیره تأمینحکمراني و مالکیت توزیع-3

شده زنجیره تأمین است. با توزیع تصمیمات از مركزیت واحد به ناسب برای حکمراني و مالکیت توزیعچین بستری مبالک 

ای گرفته خواهد شد و قدرت ردگیری و كنترل مواد اولیه، كاالی سمت عوامل زنجیره، تصمیمات بیشتر به شکل تک الیه

، زادهیابد )رضائي و طائيسازی افزایش ميو بازخورد و بهینه ریزی، اجراساخته و محصوالت نهایي باال رفته و سرعت برنامهنیمه

1398.) 

 

 چین کدام است؟انواع بالک

 .كنندچین را به سه دسته عمده عمومي، خصوصي و سازماني تقسیم ميبندی كلي، بالکدر حال حاضر و در یک تقسیم

اند این فنّاوری را ها موفق شدهبسیاری از آلت كوین های اخیر تغییرات مختلفي را تجربه كرده وچین طي سالرویکرد بالک

های اولیه معموالً با معرفي یک رمزارز معتبر اعالم وجود كردند و چینبالک. بهبود بخشیده و رویکردهای جدیدی را ثبت كنند

ات خود ادامه دهند و ها توانستند به حیشکل گرفتند كه برخي از آنچین چندین ارز دیجیتال مختلف همالبته در هر بالک

های چینترین بالکچین اتریوم معروفكوین و بالکچین بیتها هم از بین رفتند و فراموش شدند. بالکبرخي از آن

در ادامه به  .های خاص خود را دارندچینكوین و استالر هم بالکشناسند. الیتشده هستند كه اغلب افراد آن را ميشناخته

 .ین خواهیم پرداختچمعرفي انواع بالک

 چین عموميبالک-1

ها طور كه از نامشان هم كامالً مشخص است، منبع باز هستند و افراد در دسترسي به آنهای عمومي، همانچینبالک

توانند به آن بپیوندند و به رشد و توسعه آن كمک كنند. كافي است كدهای مربوطه را دانلود كنید و محدودیتي ندارند. همه مي
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توانید در جریان همچنین شما مي .های جدید در توسعه آن مشاركت كنیدمشاهده جایگاه فعلي هر بالک و بالک با

كوین و اتریوم چین بیتبالک .چین محفوظ خواهد بودها باشید. البته هویت اشخاص در بالکترین تغییر در تراكنشكوچک

 .اندلدشدهچین هستند كه به این شکل متومشهورترین انواع بالک

 چین خصوصيبالک-2

شود در توسعه آن چین باید مجوزهای الزم را دریافت كنید و به عموم افراد اجازه داده نميبرای دسترسي به این نوع از بالک

ها به كنند. تأیید تراكنشچین مثل یک سازمان در كنار یکدیگر فعالیت ميهای متمركز این بالکبخش .مشاركت داشته باشند

كنند كلمه خصوصي به معنای امنیت بیشتر است اما در شود. بعضي تصور ميچین انجام ميکل اختصاصي و در درون بالکش

های عمومي از طریق در نظر گرفتن پاداش برای كساني چینچین دقیقاً این مفهوم كامالً برعکس است. بالکحقیقت، در بالک

های خصوصي در بحث چینكند. بالکچین خصوصي فراهم ميسبت به بالکكه در فرایند مشاركت دارند امنیت بیشتری ن

 .رو هستندهایي روبهپذیری هم با چالشحریم خصوصي و مقیاس

 های سازمانيچینبالک-3

حریم  .كنندچیني هم مشهور هستند را اداره ميهای سازماني كه به كنسرسیوم بالکچینگروهي مشخص از افراد بالک

توانید اطالعات این شما مي .پذیری در این سیستم باال است و در صنعت بانکداری كاربردهای فراواني دارداسخصوصي و مقی

ای مخالف این هستند كه این سیستم را عده .صورت عمومي منتشر كنید یا در اختیار گروه خاصي قرار دهیدچین را بهبالک

گیری نهایي زمان بیشتری در اختیار آن كار است، بهتر است برای نتیجه كه در ابتدایچین دانست اما ازآنجایيبتوان بالک

 (./https://www.zoomit.irبگذاریم )

 چین:های بالکمشکالت و محدودیت

چین به دلیل نوظهوری دارای مجموعه واژگاني كامالً جدید است. خوشبختانه در طول آوری بالک( اصطالحات تخصصي: فن1

 شده است.های كامل و آسان انجام ها، تعاریف و فهرستنامهای متعددی در زمینه ارائه واژههاین چند سال تالش

ها به سود كامل برسند. و همچنان بر سر چینای بزرگ از كاربران وجود داشته باشد كه بالک( گستردگي شبکه: باید شبکه2

 ها هست یا نه بحث وجود دارد.چیناز بالکهای مجكه آیا این گستردگي ایراد مهمي برای برخي از پروژهاین

های كوین كه در چند سال اول حضورش تقریباً رایگان اعالم شد، اكنون هزینهها، سرعت شبکه: تبادالت بیت( هزینه تراكنش3

 توجهي دارد.قابل

جود دارد: اگر بیش از نیمي از توجه وها یک نقص امنیتي قابلچینكوین و سایر بالکاجتناب: در بیت( نقص امنیتي غیرقابل۴

ها(، دروغ به كنند دروغ بگویند )دقت داشته باشید بیش از نیمي از رایانهعنوان گره در شبکه فعالیت ميهایي كه بهرایانه

كوین به آن اندازی بیتشود و ساتوشي ناكاموتو در زمان راهدرصد” نامیده مي ۵1این نقص “حمله  شود.حقیقت تبدیل مي

گیرد تا اطمینان حاصل دقت مورد نظارت قرار ميوسیله جمع بهدلیل استخرهای استخراج بیت كوین بههمینره كرد. بهاشا

 (./https://www.khabaronline.irآورد )كس ناآگاهانه چنین نفوذی را در شبکه فراهم نميشود كه هیچ

 عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

میالدی درباره انتقال موجودی  19۵0هایي حاصل شد كه در اواخر دهه مروزی از پژوهشصورت امدیریت زنجیره تأمین به

مـیالدی بـه اجرا  1970ریزی مواد اولیه موردنیاز كـه در دهـه شده است. برنامهها بـه شركت و به خارج از آن انجامرانبا

ترین موضوعات زنجیـره تأمین را از جدیدترین و مهم 1آید. فارازلدرآمد، شروع واقعي عملیات زنجیـره تأمین بـه شـمار مي

 
1. Frazelle 
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نفعان خود هستند. همچنین مدیریت زنجیره داران و ذیها با استفاده از آن در پي ایجاد ارزش برای سهامداند كه سازمانمي

 شود.ي تشـکیل ميهایي ماننـد بازاریابي، مدیریت عملیات، خرید و پشتیبانای است كه از رشتهرشتهتأمین یک مبحث میان

تر به معنای كه در مقیاس كوچکزنجیره تأمین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تأمین بین سازماني بوده درحالي

ای مختلف های وظیفهسازماني روابط و همـاهنگي میان بخشدر زنجیره تأمین درون سازماني است.زنجیره تأمین درون

 (.Stadtler & Kilger,2005تولید، خرید، پشتیباني و... ضـروری است )بازاریابي،  :سازماني مانند

طور مستقیم یا غیرمستقیم در بـرآورده سـاختن خواست مشتری دخیل تمامي مراحلي است كه به یک زنجیره تأمین شامل

ها و فروشانبارها، خرده ونقل،های حملشود، بلکه بخشكنندگان ميتنها شامل سازندگان و تأمینهستند. زنجیره تأمین نه

 گیرد.حتي خود مشتریان را در برمي

ونقل، فشارهای رقابتي، سپاری، افزایش هزینه حملهای بهبود، افزایش سطح برون( نیاز به فعالیت1388شفیعي و همکارانش )

سوی ها بهدهنده سازمانسوقها را از عوامل اهمیـت تجـارت جهاني، پیچیـدگي زنجیـره تأمین و نیـاز بـه مـدیریت موجودی

 دانند.مدیریت زنجیره تأمین مي

تولید به هنگام،  :هایي مانندیابي به مزیت رقابتي پایدار، بیشتر روی سامانهها جهت دستدر دهه هشتاد میالدی، سازمان

شدند، از پایداری الزم تقلید ميوسیله رقبا كه این مزایای رقابتي بهمدیریت كیفیت جامع و غیره تمركز داشتند. اما ازآنجایي

 برخوردار نبودند.

كنندگان و خصوص تأمینهای بیروني، بهسازی فرآیندهای سازماني بدون در نظر گرفتن شركتدرواقع تالش برای بهینه

شتند، داهایي كه با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشتركي گام برميرسید و سازمانفایده به نظـر ميمشتریان امری بي

 (.1391لي پور طباطبایي و همکاران، شد )نی عملکرد بهتری داشتند. اینجا بود كه مفهوم زنجیره تأمین متولد

 تعریف مدیریت زنجیره تأمین

 .ها اشاره شده استمدیریت زنجیره تأمین، تعاریف متنوعي دارد كه در ذیل به تعدادی از آن

یافته است: »مدیریت زنجیره تأمین، به این صورت توسعه 2زنجیره تأمین جهانيوسیله انجمن تعریف مدیریت زنجیره تأمین به

كنندگان اصلي است كه محصوالت، خدمات و اطالعاتي وكار كاربر نهایي از طریق تأمینسازی فرآیندهای كلیدی كسبیکپارچه

 .كند«كنند، فراهم مينفعان ایجاد ميافزوده برای مشتریان و سایر ذیرا كه ارزش

بازاریابي،  :جز خود عملیات( از قبیلهای موردنیاز یک عملیات )بهمدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگي بـین كلیه فعالیت

 ها، لجستیک، توزیع، انبارداری و غیره است.طراحي خدمات مشتریان، نظارت بر تولید، سفارش

كننده ای بازار، توسعه محصوالت جدید، كاهش تعداد تأمینههدف مدیریت زنجیره تأمین، تبادل اطالعات مربوط به نیازمندی

سازی و آزادسازی منابع مدیریتي در جهت توسعه روابط بلندمدت و بااهمیتي است، كه از ابتدا بـر برای سازندگان و نیز فعال

 گیرد.اساس اعتمـاد ایـن اعضا شکل مي

كنندگان و فروشندگان گان سـرویس لجستیک، سازندگان، توزیعكنندكنندگان، تهیهمجموعه عناصر تأمین :این تعریف شامل

ای های مربوط به مواد خام، محصوالت و جریان اطالعاتي در بـین این زنجیـره تأمین عناصر وجود دارد. زنجیرهاست كه جریان

لـه تحویل كاالی نهایي به های مرتبط با جریان كاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحاست كه همه فعالیت

 (.1391لي پور طباطبایي و همکاران، شود )نیكننده را شامل ميمصرف
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 فرآیندهای عمده مدیریت زنجیره تأمین

 اند از:مدیریت زنجیره تأمین دارای سه فرآیند عمده است كه عبارت

 

 .( مدیریت اطالعات 3     ( مدیریت روابط؛ 2    مدیریت لجستیک؛ (1

 

های تولیدی نظیر صنعت خودرو، موضوع لجستیک بخش فیزیکي زنجیره تأمین را در لجستیک: در تحلیل سامانهمدیریت 

ونقل، های حملهای فیزیکي از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایي، شامل فعالیتگیرد. این بخش كه كلیه فعالیتبرمي

دهد. های زنجیره تأمین را به خود اختصاص ميخش نسبتاً بزرگي از فعالیتگیرد، ببندی تولید و ... را در برميانبارداری، زمان

های زنجیره تأمین است كه روابط و اطالعات، ابزار درواقع، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و كاال نبوده بلکه محور فعالیت

 .ها هستندپشتیبان آن برای بهبود در فعالیت

ترین بخش مدیریت زنجیره تأمین به خاطر ساخت و فرم ه سمت فرجام بحث و شاید مهممدیریت روابط: عامل راهنمای ما ب

های زنجیره تأمین و همچنین سطح آن، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است. مدیریت روابط، تأثیر شگرفي بر همه زمینه

های مدیریت زنجیره تأمین به برای فعالیت های اطالعاتي و فنّاوری موردنیازعملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سامانه

های توانند در دوره زماني نسبتاً كوتاهي تکمیل و به كار گمارده شوند، اما بسیاری از شکستسهولت در دسترس بوده و مي

نجیره، به آغازین در زنجیره تأمین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایي است كه بین طرفین درگیر در ز

 پیوندد.وقوع مي

ای كه اعتماد گونهترین عامل مدیریت موفق زنجیره تأمین، ارتباط مطمئن میان شركا در زنجیره است، بهعالوه بر این، مهم

اینکه در توسعه هر زنجیره تأمین یکپارچه، توسعه اطمینان و ها و عملیات یکدیگر داشته باشند. كوتاه سخن متقابل به قابلیت

 عناصر بحراني و مهم برای تحقق موفقیت است.ها، یکي از اعتماد در میان شركا و طرح قابلیت اطمینان برای آن

ترین نگراني شده و یکي از مهممدیریت اطالعات: امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطالعات به امری بدیهي برای همگان تبدیل

ها در مدیریت زنجیره تأمین است. زیرا عدم گردش مناسب و انتقال صحیح اطالعات، باعث ایجاد عدم اطمینان و سازمان

شود و درنتیجه، موجب عدم اثربخشي و كارایي فرایندها شده و مدیریت های مختلف زنجیره تأمین ميهماهنگي میان بخش

 ها، بسیار حائز اهمیت است.گي در فعالیتشود. موضوع هماهنتر ميها سختآن

های اطالعاتي و انتقال اطالعات نیز مصداق دارد. مدیریت این نکته در بحث مدیریت اطالعات در زنجیره، مدیریت سامانه

 های دیگر وجودای در سرعت، دقت، كیفیت و جنبهشود تا تأثیرات فزایندهاطالعات هماهنگ و مناسب میان شركا، باعث مي

 داشته باشد. مدیریت صحیح اطالعات، موجب هماهنگي بیشتر در زنجیره خواهد شد.

اند از: ها عبارتهای مختلفي تأثیرگذار خواهد بود كه برخي از آنطوركلي در زنجیره تأمین، مدیریت اطالعات در بخشهب

ونقل، سازی فرایندهای حملای یکپارچهجایي(، پردازش و دسترسي به اطالعات لجستیکي برمدیریت لجستیک )انتقال، جابه

ها های لجستیک و عملیات انبارداری، تبادل و پردازش دادهبندی تولید، برنامهدهي و ساخت، تغییرات سفارش، زمانسفارش

و  یابيآوری و پردازش اطالعات برای تحلیل فرایند منبعها و ...(، جمعمیان شركا )تبادل و پردازش اطالعات فني، سفارش

بیني روند بازار و شرایط آوری و پردازش اطالعات عرضه و تقاضا و ... برای پیشكنندگان، جمعارزیابي، انتخاب و توسعه تأمین

 آینده عرضه و تقاضا، ایجاد و بهبود روابط بین شركا.
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های گیریبسیاری از تصمیم تواند برهای اطالعاتي زنجیره تأمین، ميناگفته پیداست كه مدیریت اطالعات و مجموعه سامانه

های مختلف زنجیره تأمین، مؤثر باشد. این موضوع حاكي از اهمیت باالی این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین داخلي بخش

 (.1392ت )وفادار اصغری و همکاران، اس

 
 

 گانهتبیین عملکرد زنجیره تأمین در سطوح سه
های ارزیابي شود. هركدام از این سطوح، دارای شاخصه سطح تفکیک ميس مراتب مدیریتي بهزنجیره تأمین ازلحاظ سلسله

ذكر است كه در این تحقیق عالوه بر درنظر گرفتن سطح تجاری )استراتژیک(، سطح فرآیندی عملکرد خاص خود هستند. قابل

نیز از جنس مالي، دانشي  طحهای ارزیابي در هر سو سطح عملیاتي برای زنجیره تأمین با الهام از مدل هرم عملکرد، شاخص

های عملکرد عمدتاً به دو های مختلف شاخص)مبتني بر سرمایه فکری(، پاسخگویي و مشاركت زنجیره تأمین هست. در تحقیق

خوبي درک ها را بهها اهمیت این شاخصهای عملکرد مالي و غیرمالي. سازمانشاخص :اند. شاملشدهگروه عمده تقسیم

های عملکردی زنجیره صورت متوازن و متعادل استفاده كنند. در این مقاله شاخصها بهاند از آننتوانستهز اند ولي هنوكرده

گانه در شکل های عملکردی زنجیره تأمین در سطوح سهتأمین در ابعاد و سطوح مختلف موردبررسي قرارگرفته است. شاخص

 ( نشان داده شده است.1)

 

 
 یره تأمین در سطوح مختلف زنجیرهنجهای عملکردی زشاخص :1شکل 

 (1391منبع: )الفت و همکاران، 

 

 های سطح تجاری )استراتژیک(سطح اول: شاخص

آورند، شده خود به دست ميریزیدر سطح تجاری، آنچه مجموعه مراكز فعال در زنجیره تأمین در ارتباط با عملکرد برنامه

مشي و استراتژی و نیز ت، نتایج مهم و برجسته مرتبط با عناصر اصلي خطفیهای جوایز كیشود. بر طبق تصریح مدلبررسي مي

 شوند.ها در سطح تجاری تحلیل و ارزیابي ميمیزان دستیابي به آن

 

 های سطح فرآیندیسطح دوم:  شاخص

بیان س های فرآیندی اختصاص داشته است. لینچ و كراها و شاخصهای زیادی به موضوع توانمندیها و بررسيپژوهش

پذیری و رضایت مشتری ارزیابي و وری، انعطافهای بهرهتوان از دیدگاه شاخصاند كه عملکرد را در سطح فرآیندی مينموده

 .سنجش كرد

 های عملیاتيسطح سوم:  شاخص
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صه، خالطور شود. بههای مختلفي استفاده ميها از رویکردها و شاخصدر این سطح، برای ارزیابي عملکرد سطح فعالیت 

گویي و از جنبه دروني نیز با توان از جنبه بیروني با معیارهایي همچون قابلیت اطمینان و پاسخها را ميعملکرد فعالیت

 .(1391یابي نمود )الفت و همکاران، معیارهایي همچون هزینه و ضایعات و تأخیرهای داخلي و زمان تحویل ارز

 

 

 

 ره تأمینجیچین در مدیریت زنآوری بالککاربرد فن

چین كوین، است، اما واقعیت این است كه بالکچین در ارزهای دیجیتال، بیتترین استفاده از فنّاوری بالکكه مهمدرحالي

تواند برای هر مبادله، قرارداد، ردیابي و البته، شده است كه دارای كاربردهای بسیاری است و مياساساً یک دفتر دیجیتال توزیع

 استفاده شود.ي های مالپرداخت

 چین یک دفتر مجازی مشترک از:بالک

 سوابق تغییرناپذیر ▪

 شده و غیرمتمركزتوزیع ▪

 اعتماد و شفافقابل ▪

 اجراست.جانبه و قابلهمه ▪

شود ازآنجاكه هر تراكنش در یک بلوک و در چندین نسخه از این دفتر دیجیتال كه در نود )كامپیوترهای( مختلف توزیع مي

ازآن متصل بسیار شفاف است. این فنّاوری همچنین بسیار امن است زیرا هر بلوک به بلوک قبل از آن و پسد شود اسناثبت مي

دلیل این فنّاوری بسیار كارآمد است همینچین وجود ندارد و بهای بر روی بالکگونه تغییر انحصاریاست. امکان ایجاد هیچ

(http://www.e-code.ir/.) 

وری و تواند بهرهچین ميندارند و این یک ویژگي بسیار كارآمد و قابل رشد است. درنهایت بالک زیها مرجع مركچینبالک

چیز از انبارداری گرفته تا پرداخت نیز تأثیر بگذارد. زنجیره فرمان برای های تأمین را افزایش داده و بر همهشفافیت زنجیره

مواردی كه برای اطمینان و  .دهدیرازه اصلي را تشکیل ميش چین در زنجیره فرمانبسیاری چیزها ضروری است، بالک

چین یک فرآیند اجماع را برای بررسي شوند. بالکچین تهیه ميوسیله بالکیکپارچگي در زنجیره تأمین ضروری است به

موجود در زنجیره  اصای در زنجیره وجود ندارد زیرا همه اشخكند. در رابطه با معامالت نیز هیچ مشاجرهها فراهم ميتراكنش

 دارای نسخه یکسان هستند.

چین مشاهده كند. سوابق موجود در تواند زنجیره مالکیت یک دارایي را در بالکچین حضور دارد ميهر كس كه در بالک

اطمینان و شفاف مهم است )سایت كاموتي، توان پاک كرد كه این مسئله برای یک زنجیره تأمین قابلچین را نميبالک

ها از انبارداری تواند شفافیت و كارایي زنجیره تأمین را افزایش دهد و روی همه بخشچین مي(. درمجموع فنّاوری بالک1398

چین زنجیره ها ضروری است و بالکها برای بسیاری از بخشتا تحویل و پرداخت هزینه تأثیر مثبت بگذارد. زنجیره فرمان

وسیله ه برای ایجاد اطمینان و یکپارچگي در یک زنجیره تأمین ضروری هستند، بهك ها را در ذات خود دارد. مواردیفرمان

 شده است.چین فراهمبالک

كند و هیچ اختالفي در مورد معامالت در زنجیره وجود نخواهد داشت زیرا تمام عواملي كه در چین یکپارچگي ایجاد ميبالک

توانند زنجیره مالکیت چین همه افراد ميدفتر دیجیتال هستند. در بالکن ثیر دارند دارای همان نسخه مشترک از ایأزنجیره ت

توانند پاک شوند و این موضوع برای شفافیت یک زنجیره تأمین چین نميیک دارایي را در كل زنجیره ببیند. ركوردها در بالک
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یابد )مجله فات در این زنجیره كاهش ميتلتر شده و كارگیری این فنّاوری مدیریت زنجیره تأمین سادهبسیار مهم است. با به

 (.1398كد، الکترونیکي ای

 

 چین در صنعت خودروسازیآوری بالککاربرد فن

شود. یک پیشرفت انقالبي یاد مي انعنوآوری به، از این فنآوری بالكچینفن تنها بعد از یک دهه از پیدایش اولین كاربرد

شود، اما اكنون تأثیر آن روی اقتصاد، شده یاد ميو سایر ارزهای رمزنگاری كوینبیت عنوان ابزاراگرچه در ابتدا از آن به

 .عنوان یک بازیگر اصلي در صنعت خودرو مطرح شودتواند بهچین ميشدت زیاد است. حال، بالکهای رسانه و تبادالت بهبخش

های نفر بین مالکان و با حداقل نیازمندی-به-ط با خودرو، اجازه تعامل نفرتبهای مرچین در سرویسآوری بالکاستفاده از فن

كه مجوزهای خودكار و پردازش صورت قطعي و امن ذخیره شوند. درحاليتواند بهها ميكند. دادهزیرساختي را فراهم مي

 تر خواهد شد.ها بسیار سریعتراكنش

آوری بعدی در صنعت خودرو معرفي شدند، نگذشته است. در سال فن انعنومدت زیادی از زماني كه خودروهای برقي به

، از هر شش خودرو، یک خودرو برقي خواهد 202۵شده، تخمین زده شده است كه در سال و بر اساس مطالعات انجام 2018

واند برای محاسبه برق تچین ميطور متناوب نیاز به شارژ شدن دارند. در این شرایط، یک بالکطبیعتاً این خودروها به .بود

چین استفاده شود تا هزینه را تواند روی همان بالکیک قرارداد هوشمند نیز مي .شده در حین شارژ شدن استفاده شودمصرف

 شده مالک آن كسر كند.به مقدار الزم از كیف پول ارز رمزنگاری

خودروهای خودران یا  .های مشابه استفاده شودنهزیهای پارک خودرو، عوارض و هتواند برای هزینهقراردادهای هوشمند مي

تواند امنیت این خودروها را نیز تأمین كند. خودروهای مستقر چین ميمستقل در آینده نزدیک بسیار شایع خواهند شد. بالک

ها را با دادها این خودروها قادر خواهند بود ت .چین مشترک متصل شوندتوانند به یک شبکه بالکدر یک شهر یا یک مسیر مي

توانند یکدیگر به اشتراک بگذارند و تمام اعضای شبکه باید از یکسری قوانین پیروی كنند. خودروهای خودمختار متصل، مي

ترین مسیر را انتخاب مسیر خود را به اشتراک بگذارند و به خودروهای دیگر اجازه دهند كه ترافیک را تخمین بزنند و بهینه

 (..https://mihanblockchain.comكنند )

وكار، باعث شده صنعت خودروسازی در های كسبهای تأمین و مدلها، زنجیرهچین و تأثیر آن بر زیرساختآوری بالکفن

 ترین تغییرات خود قرار گیرد.معرض بزرگ

فرآیندهای صنعت خودروسازی، تسریع چرخه حیات محصوالت، پویایي ل های نوین در این صنعت منجر به تسهیآورینفوذ فن

وكار و افزایش تنوع خودروها و خدمات خودرویي شده است و با ظهور بیشتر خدمات و محصوالت های جدید كسبمدل

 های تأمین دشوارتر شده است.وتحلیل مدیریت زنجیرهمحور، تجزیهفناور

های تأمین كنند و درنتیجه مدیریت زنجیرهطعات اصلي، در كشورهای مختلفي فعالیت ميق های تولیددر حال حاضر، كارخانه

های مستقل با چالش روبرو شده است. از سوی دیگر، بر اساس تحقیقاتي كه در كشورهای جنوب شرق به دلیل ایجاد سامانه

مندند كه از كیفیت تولید قطعات و عالقهدریافته و صاحبان خوآسیا انجام شده است، سطح انتظارات مشتریان نیز افزایش

مشاهده سرعت مرجوع شده و روند رفع ایرادات برای آنان قابلخودرو اطمینان یافته و در صورت وجود هرگونه خرابي، خودرو به

 .باشد

ی در تسهیل ورآچین و قدرت این فنآوری بالکهای خودروسازی، با درک مزایای فنترین شركتدر حال حاضر برخي از بزرگ

گیری و ردیابي بالدرنگ قطعات و محصوالت و تسهیل روند اعمال استانداردهای جدید در صنعت مدیریت زنجیره تأمین، ره

 های خود هستند.آوری در مجموعهكارگیری این فنخودروسازی در پي به
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شده، منجر به های ثبتو شفافیت گزارش هاآوری از قبیل غیرقابل تغییر بودن دادههای این فناز سوی دیگر سایر قابلیت

 .آوری شده استتسریع روند استفاده از این فن

 :آوری قادرندخودروسازان با استفاده از این فن

 .تمامي اطالعات مرتبط با نوع و منشأ مواد اولیه در سطوح مختلف زنجیره تأمین دسترسي داشته باشندبه •

 .وفروش كنندیدمواد اولیه را تنها از منشأ اصلي خر •

 .ای نظارت مستقیم داشته باشندهای دادهبر تمام تعامالت و جریان •

شدگي این های مرتبط با توزیعچین، قراردادهای هوشمند و ویژگيتمامي این موارد از طریق قابلیت نظارت بالدرنگ بالک •

 .آیدآوری به دست ميفن

های تأمین خود )سطح دو به كنندگان قطعات در سطوح پایین زنجیرهینبسیاری از تولیدكنندگان قطعات اصلي، نظارتي بر تأم

 یابد.ام( نیز گسترش ميn كنندگان سطوحبعد( ندارند و نبود این قدرت نظارتي تا سطوح تأمین مواد اولیه )تأمین

ها دشوار بوده و لیل دادهتحودر فقدان اطالعات الزم از زنجیره تأمین، همانند سرمایه در گردش و سطوح جریانات مالي، تجزیه

 گردد.ریزی مؤثر و خریدوفروش كاالها و خدمات ميوكارها در تطابق با تغییرات، برنامهاین امر منجر به كاهش توانایي كسب

های آماری دقیق شده و روابط وتحلیلهای زنجیره تأمین، تجزیهچین در زیرساختكارگیری راهکارهای مبتني بر بالکبا به

كنندگان گردد و این امر منجر به تقویت اعتماد بین اعضا و درنتیجه تسهیل روند مدیریت روابط تأمینتر ميشفافی تجار

 (./https://blockchainirc.comگردد )مي

 مبانی تجربی پژوهش

چین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعي وری بالکآای به بررسي نقش فن(، در مطالعه1398رحیمي و بوشهری )

پرداختند. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفي، معیارهای كلیدی عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعي شناسایي گردید و سپس با 

چین در هر آوری بالکفنش ساختاریافته و عمیق، نقكارگیری روش تحقیق كیفي تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه نیمهبه

بررسي و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در قالب یک مدل مفهومي  یک از معیارهای كلیدی زنجیره تأمین صنایع دفاعي مورد

تواند در بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع آوری نوین، ميكارگیری مناسب این فنارائه گردید. نتایج حاكي از آن است كه به

 .ر واقع گرددؤثدفاعي م

چین در بستر اینترنت اشیاء برای ارتقای اعتماد و ساختاری بالک ظرفیت (، در پژوهشي به بررسي 1398زاده )رضایي و طائي

های چین ظرفیت پاسخ به چالشنتایج نشان داد، بالک پذیری ذینفعان زنجیره تأمین به اطالعات و دانش پرداختند.دسترس

وپا گیر شده و های دستزنجیره تأمین را دارد. بهبود ساختاری امنیت اطالعات موجب تقلیل كنترلر جدی مدیریت اطالعات د

اعتمادتری دانش قابل ،دسترسي به اطالعات تسهیل خواهد شد. همچنین برخورداری از داده و اطالعات باقابلیت اعتماد باال

 .فراهم خواهد كرد

طور چین در حوزه پزشکي و سالمت و بهآوری بالکای به بررسي كاربردهای فنه(، طي مطالع1398حسیني بامکان و نصیری )

خاص به كاربرد آن در حوزه زنجیره تأمین دارو پرداختند. در این پژوهش تالش شده است تا مسائل حوزه سالمت در 

موردپژوهش قرار  بي مواد دارویيیاهای بالیني، شناسایي آنالین بیمار، زنجیره تأمین و ردها، آزمایشهای امنیت دادهدسته

 .گیرد

چین و روابط آن با مدیریت پایدار زنجیره تأمین پرداختند. آوری بالک(، طي پژوهشي به بررسي فن1397صابری و دیگران )

ع تواند بر موانع بالقوه غلبه كند. چهار دسته از موانچین ميآوری بالکبخشي از این بررسي مهم این است كه چگونه فن

سازماني، فني و خارجي. تحول واقعي زنجیره تأمین و اند. موانع بین سازماني، درونشدهچین معرفيآوری بالکپذیرش فن

 وسیله زنجیره تأمین همچنان در حال انجام است و در مراحل اولیه آن است.تجارت به
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د زنجیره تأمین پرداختند. نتایج این مطالعه نشان کرچین بر عملآوری بالکای به تأثیر فن(، در مطالعه2019) 3هالد و كینرا

زمان مدیریت و عملکرد زنجیره تأمین را های تأمین همچین در زنجیرهآوری بالکتوان با استفاده از فندهد كه چگونه ميمي

ه چگونه این نکچین را برای توضیح ایوتحلیل چهار هویت فعال و سه هویت محدودكننده بالکفعال و محدود كند. تجزیه

كند. قابلیت ردیابي كه از شود، شناسایي ميمدیریت زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین مي "مانع"یا  "تسهیل"آوری یا فن

های بعدی قرار دارد. این آوری در ردهعنوان یک نوآوری اصلي فنشود، بهها ناشي ميتوانایي آن در تأمین تغییرناپذیری داده

 گیرند.های زنجیره تأمین موجود، مورداستفاده قرار ميبرداری از منابع و شایستگيعنوان فرصتي برای بهرهبهگروه اصلي 

چین در دستیابي به اهداف كلیدی مدیریت زنجیره تأمین پرداخته است. (، در پژوهشي به بررسي نقش بالک2019) ۴كشتری

تواند برای دستیابي به اهداف در زنجیره چین ميها بالکكمک آن بهدهد كه های مختلفي را نشان مياین مطالعه مکانیسم

 تأمین كمک كند.

(، OSCMچین از منظر عملیات و مدیریت زنجیره تأمین )ای به بررسي فنّاوری بالک(، طي مطالعه2019و دیگران ) ۵كول

شماری از تند. در این پژوهش تعداد بياخای برای تحقیقات آینده پردهای كاربردی بالقوه و ارائه برنامهشناسایي حوزه

شده است ازجمله: افزایش ایمني و امنیت محصول؛ ها را تغییر دهد، شناسایيتواند اقدامات و روشچین ميهایي كه بالکروش

 بهبود مدیریت كیفیت؛ كاهش تقلب غیرقانوني؛ بهبود مدیریت زنجیره تأمین پایدار؛ تسریع در مدیریت موجودی و ذخیره

 .های معامالت زنجیره تأمینها؛ تأثیر بر طراحي و توسعه محصول جدید؛ و كاهش هزینهجدد، كاهش نیاز به واسطهم

چین برای مدیریت زنجیره تأمین پرداختند. نتایج نشان داد آوری بالکبررسي فن (، در پژوهشي به2019و دیگران ) 6لیتک

اجماع، مالحظات حفظ حریم خصوصي، اثبات محل و هزینه و جزئیات مربوط م پذیری، عملکرد، مکانیسعواملي از قبیل مقیاس

 گذارند.ها در صنعت زنجیره تأمین تأثیر ميچینبه تأثیر بالک

 
 تحقیق هدف

 پوشش برای .است عملکرد مدیریت زنجیره تأمین وچین آوری بالکفن پیرامون پژوهشي بررسي ، تحقیق این انجام از هدف

 آن هستیم. جهاني وابعاد پیراموني زمان وتغییرات با متناسب تحول جیره تأمین نیازمندزن مدیریت اهداف

 
 روش تحقیق 

 های درمقاله، تحقیق موجود مطالب از منظور این برای. است بوده ایكتابخانه مطالعه صورت به تحقیق این در مطالعه روش

 است. شده استفاده دیجیتالي مطالب همچنین و شده چاپ

 

 

 
1. Hald & Kinra 

1. Kshetri 

2. Cole 

3. Litke 
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  گیریو نتیجه حثب
وسیله خودروسازان داخلي های صنعت خودرو ایران در دوران تجدید حیات ایجاد زنجیره تأمین و مدیریت آن بهیکي از ویژگي

سیاست ساخت داخل نمودن قطعات  ،هست. درواقع آنچه خودروسازی ایران را از سایر خودروسازان منطقه متمایز ساخت

ای است كه گستر شکل پذیرفت. مدیریت زنجیره عرضه سامانههدایت دو شركت ساپکو و سازها ب 1372خودرو بود كه از سال 

ها به كار گرفته شد. كنندگانش و همچنین مدیریت نمودن آنمنظور ایجاد هماهنگي بین تأمینوسیله تویوتا بهبرای اولین بار به

كارشناسان بامطالعه در خصوص رابطه داخلي بین  60دهه  درمدیریت زنجیره تأمین، نتیجه تکاملي مدیریت انبارداری است. 

ها قادر به كاهش موجودی خود شدند كه حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام سازی آنونقل و یکپارچهانبارداری و حمل

یک پدید ستها به مدیریت توزیع مفهوم لجگرفت. در مسیر تکامل با اضافه شدن مباحث مدیریت ساخت، تداركات و سفارش

های عملیاتي مختلف است كه در ابتدای آن آمد و وضعیت كنوني یعني زنجیره تأمین نتیجه به هم پیوستن حلقه

قرار دارند. یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطالعات، وجوه و خدمات از  كنندگان و در انتهای آن مشتریانعرضه

شود كه ها و فرایندهایي ميتا مشتریان پایاني اشاره دارد و شامل سازمانا ها و انبارهكنندگان مواد خام طي كارگاهتأمین

های اخیر بر مدیریت دهند. رویکرد جدیدی كه در سالكنندگان تحویل ميكاالها، اطالعات و خدمات را ایجاد و به مصرف

تسهیالت و مراكز توزیع است كه  ازای است. زنجیره تأمین شبکه (SCM) عملیات حاكم شده، رویکرد مدیریت زنجیـره تأمین

ای و توزیع این محصوالت نهایي به مشتریان را انجام وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصوالت نهایي و واسطه

های تولیدی و خدماتي وجود دارند، هرچند كه پیچیدگي زنجیره ممکن است از صنعتي های تأمین در سازماندهد. زنجیرهمي

اند كه در زمینه زنجیره هایي ایجاد شدهآپحاضر استارتدرحال. عت دیگر و از شركتي به شركت دیگر شدیداً تغییر كند صنبه 

همراه بودن را بهصرفههای قابلیت ردیابي و بهچین مزیتآوری بالکكنند. برای مدیریت زنجیره تأمین، فنتأمین فعالیت مي

در نتیجه سطح جدیدی از شفافیت  به كار رود. …ها، تعداد و بال كردن حركت كاالها، مبدأ آندنتواند برای چین ميدارد. بالک

انتقال مالکیت، بیمه، فرآیند تولید و پرداخت از دیگر  :آورد. همچنین ساده كردن فرآیندهایي مانندرا با خود به ارمغان مي

شود و لذا تولید و نیا، كاالهای تقلبي به مشتریان فروخته ميد درصد از دادوستدهای 8در جریان حدود  مزایای این كار است.

طور مداوم در معرض ها بهتحویل محصوالت و خدمات همواره با مباحث كیفیت و كنترل عجین بوده است و تولیدكننده

ای یابندهاد و رشدزیهای این تضمین كیفیت در صنایع تولیدی هزینه های تطبیق با مقررات هستند.های دقیق و فعالیتممیزی

ها در زنجیره تأمین های تصاعدی كنترلكند كه هزینهچین فرصتي را فراهم ميكند. بالکكننده نهایي تحمیل ميرا به مصرف

ها، نظارت بر تولید آوری نظارت بر زنجیره تأمین، صیانت از مالکیت معنوی اطالعات و طراحيكارگیری این فنبا به كاهش یابد.

های ها، بازرسان، وكال و حتي حسابرسيموقع، كاهش اتکا به اشخاص سوم نظیر بانکها، اطمینان از پرداخت بهراحيط مطابق

 .تواند در صنعت ساخت و تولید روحي دوباره بدمدتصور است. لذا زنجیره بلوک ميداخلي و كاهش مدیران میاني قابل

 

  منابع
 

چین در توسعه دولت الکترونیکی و سازی بستر بالکهای پیادهر و چالشکاسازو ،ناصر، مهدی و  آقایي طوق، مسلم

 .9-33 ، 1397 (،19)6، نامه حقوق اداریفصل، آثار آن بر نظام مالیاتی

 

مین با أمدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره ت ،پور ازبری، مصطفيالفت، لعیا، بامداد صوفي، جهانیار، امیری، مقصود، ابراهیم

های داروسازی بورس اوراق بهادار مین شرکتأای )مورد: زنجیره تهای شبکهمدل تحلیل پوششی داده ازاستفاده 
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 .1-26، 1391 (، 26)10ـ پژوهشي مطالعات مدیریت صنعتي،  نامه علميفصل ،تهران(
 

ود آن با هبمین و بأثر بر عملکرد زنجیره تؤشناسایی عوامل م ،بخش، خاني، مهدی، مهدوی، ایرج جوادیان، نیک

های مدیریت در ایران )مدرس علوم پژوهش ،های سیستم موردکاوی در شرکت داروگراستفاده از تکنیک پویایی

 .39-۵8،  1391(،3)16انساني(، 

 ،مین داروأچین در حوزه سالمت و امنیت زنجیره تکاربرد فناوری بالک ،حسیني بامکان، سید مجتبي، نصیری، الناز

 .1398، انجمن علمي مدیریت صنعتي ایران -المللي مدیریت صنعتي، یزد، دانشگاه یزد ینچهارمین كنفرانس ب

 .https://www.khabaronline.ir/ ،1399 کند؟.چین چیست و چگونه کار میبالک ،خبر آنالین

اولین  مین صنایع دفاعی.أچین در بهبود عملکرد زنجیره تکالبررسی نقش فناوری ب ،رحیمي، اكبر، بوشهری، علیرضا 

 .1398، چین و اقتصاد، تهران، انجمن مدیریت دانش ایران، بالکالمللی مدیریت دانشکنفرانس بین

نامه علوم و فنون مدیریت فصل، مینأچین بر گردش اطالعات زنجیره تثیر بالکأت ،زاده، عليرضائي، مهدی، طائي

 .3-27، 1398(، 1)۵اطالعات، 

مین بر عملکرد آن با أهای پویایی زنجیره تثیر قابلیتأبررسی ت ،آقاجاني، مصطفي، رمضانیان، محمد رحیم شیخ 

 .۵۵-6۵، 1398 ، 36، شماره مجله مدیریت توسعه و تحول ،مینأآوری زنجیره تگری تابمیانجی

چین و روابط آن با مدیریت پایدار زنجیره فناوری بالک ، زاده، مهتاب، سركیس، جوزف، شن، لژیاصابری، سارا، كوهي
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Abstract  

Background and Aim: The purpose of this study is to investigate blockchain 

technology and supply chain management performance. To cover the goals of supply 

chain management, we need a change commensurate with the time and changes in its 

environment and global dimensions.  

Materials and Methods: The study method in this study was a library study. For this 

purpose, the contents of the article, published researches as well as digital contents 

have been used. Findings and  

Results: One of the characteristics of Iran's automotive industry during the revival is 

the creation of a supply chain and its management by domestic automakers. Supply 

chains exist in manufacturing and service organizations, although the complexity of 

the chain may vary greatly from industry to industry and from company to company. 

Currently, startups have been created that work in the field of supply chain. For supply 

chain management, blockchain technology has the advantages of traceability and cost-

effectiveness. Blockchain can be used to track the movement of goods, their origin, 

number and.. As a result, it brings a new level of transparency. Other benefits include 

simplifying processes such as transfer of ownership, insurance, production and 

payment.  

Keywords: blockchain technology, supply chain management performance 
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