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 مقدمه

پیچیدگی و گستردگی شبکه تولید و توزیع محصوالت، علم  امروزه با توجه به جمعیت و پهناوری کره زمین،

 صورت بهاست. افزایش رقابت جهانی در فضایی که  قرارگرفتهپژوهشگران  موردتوجه نیتأممربوط به زنجیره 

ی جدیاد  هاا  یفنااور ی تولیدی و صنعتی با ها شرکتو  ها سازمانمرتب در حال تغییر است، لزوم هماهنگی 

از  ماثرر . در بازار شدیدا رقابتی کناونی، اساتفاده   کند یم دوچندانحفظ موجودیت خود در بازار را  منظور به

. در ساال  باشاد  یما  ی مختلا  ها سازمانو  ها شرکتدر رقابت ماندن ز عوامل اصلی ا نیتأمزنجیره ی الگوها

ی ها نهیزمتا به امروز  1و بعد از معرفی اولین بالک چین توسط فردی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو 2008

حاضار باا   اسات. مقالاه    قرارگرفته موردتوجهمختلفی برای استفاده از این فناوری انقالبی توسط پژوهشگران 

ی موجود در ها لیپتانسی بالک چین به بررسی فناورشرح دقیق الگوهای زنجیره تأمین و مروری مختصر بر 

 .پردازد یم نیتأمی ها رهیزنجاین فناوری جهت استفاده در 

 نیتأمتاریخچه تحوالت زنجیره 

پارامتر برای تولید  نیتر مهمبسیار ابتدایی بود و هزینه انتقال محصوالت  ونقل حملفناوری دور  یها زماندر 

ی الزم برای تولید آن محصاول   که مواد خام اولیه شدند یمو عرضه هر محصول بود. محصوالت جایی تولید 

ی تجاری قدیمی همچون راه ابریشم در مرکز آسیا و یا راه اسااای  در اقیاانوس هناد را    ها راهوجود داشت. 

. کارد  یما را تا مقصد نهایی هادایت   دشدهیتولرفت که محصول ی خطی در نظر گها رهیزنج عنوان به توان یم

ی ها لهیوسی زیاد انتقال، تجارت راه دور کاال محدود به ادویه، ادوات نظامی و ها نهیهزعالوه بر این به خاطر 

 باهممستقیم  طور به کننده مصرفو  دکنندهیتولالکچری بود. تولید و مصرف کاال محلی بود؛ به این معنی که 

اوسات. در آن زماان    ازیا موردنمستقیما مشخص کند که چاه چیازی    توانست یمدر ارتباط بودند و مشتری 

 ی و آهنگری و بافندگی و جادوگری قرار داشت.گر سفالجهان در عصر 

                                                           
1 Satoshi Nakamoto 
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ی بازر  از  هاا  حجام ی به حادی پیشارفت کارده باود کاه امکاان انتقاال        ران یکشتدر قرن هجده میالدی  

ماورد عرضاه قارار     نیتأمبود. اولین محصولی که در زنجیره جهانی  شده  فراهمدست محصوالت به نقاط دور

تا نیشکر تولیاد   شدند یمی سیاه از غرب آفریقا به کارائیب منتقل ها بردهگفت عرق نیشکر بود. نیروی کار و 

تاا در   شاد  یما ی شرقی آمریکا فرساتاده  ها التیاکنند؛ گیاهی که مخصوص هند بود. شیره نیشکر سا  به 

ماساچوست تقطیر شود و بعد در جزایر رود و استیتن تبدیل به مشروبات الکلی گردد. با وقوع انقالب صنعتی 

در اواخر قرن هجدهم شبکه تولید شکل متفاوتی به خود گرفت. صنعت پنبه در مرکاز ایان دگرگاونی باود.     

ین محصول بود. مزیت واردات پنباه از  پیش از تغییرات ناشی از انقالب صنعتی، هند مرکز تولید و صادرات ا

هند، صنعت تولید پشم بریتانیا را در معرض ورشکستگی قرار داده بود. اختراع ماشاین بخاار توساط جیماز     

بارای   تر مدرنی ها یطراحی این تغییرات با  همهدر انگلستان اما معادالت صنعت پوشاک را تغییر داد.  2وات

. در قارن گششاته صانعت    کارد  یما از پایش   تر ارزانو  تر آسانکاال را  همراه شد که امکان صادرات ها یکشت

ی ارتبااطی دریاایی مانناد ساوئز و پاناماا و همچناین توساعه        ها کانالی شگرفی کرد. ها شرفتیپ ونقل حمل

ی کاهش دادند. حاال که تولید انباوه اسات و   زیانگ شگفت طور بههوایی هزینه انتقال محصوالت را  ونقل حمل

. (Sanyal 2012)ی موجاود اسات  ها یدگیچیپمسئول پاسخگویی به  نیتأماال نیز ارزان، زنجیره صادرات ک

در تمرکز ابتدایی بارای بهباود پروساه     توان یمی نظری مهندسی صنایع و نیز تحقیق در عملیات را ها شهیر

  4پادر علام صانایع و نویسانده کتااب اصاول مادیریت علمای         3کار با فشار زیاد جستجو کرد. فردریک تیلور

تحقیقات اولیه خود را بر روی توسعه باربری قرار داد. از نتایج فشار کاری باال در جنا  دوم جهاانی تمرکاز    

در جن  بود.  ازیموردنکردن انرژی و زمان بارگیری و تخلیه کاالهای محققان و اندیشمندان در هرچه کمتر 

                                                           
2 James Watt 
3 Fredrick Taylor 
4 The Principles of Scientific Management 
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دانسات. ههاور کامایوترهاای     نیتاأم  رهیا زنجشروع تغییرات بزر  در مدیریت  توان یمدهه نود میالدی را 

. تحقیقات پیرامون تولید و توزیاع  قراردادریزان این عرصه  شخصی دسترسی بهتری را برای طراحان و برنامه

 طاور  باه ی رابط جغرافیایی شد. از مواد اولیه ها نقشه، مرتبط با عیتوزی بهینه تولید و ها مدلمرتبط با  کاالها

 1985. در ساال  شاد  یما تولید و عرضاه ارزان کااال اساتفاده     منظور بهحالت ممکن  نیتر نهیبهو در  خودکار

5موسسه ملی توزیع کاال"
تغییر داد. این خود نشانی از تکامل در  6نام خود را به موسسه مدیریت لجستیک "

میلیارد دالر بود که این رقام در   45کل ارزش صادرات چین رقمی در حدود  1995این عرصه بود. در سال 

ی و بازر  شادن   سااز  یجهاان باه خااطر    حاضار . در حال کرد دایپمیلیارد دالر افزایش  280به 2006سال 

بیشاتر از قبال    مراتب بهبرای مقابله با پیچیدگی شبکه توزیع  نیأمتی دنیا، نیاز به مدیریت زنجیره اقتصادها

 .(Robinson 2019)شود یماحساس 

 بالک چین

اسات.   شده جادیا معنی زنجیره بهChain  بلوک ومعنی  به  Blockاز دو کلمه (Blockchain) بالک چین

بالک چین یک سیستم ربت اطالعات و گزارش  یطورکل بههاست.  ای از بلوک این فناوری در حقیقت زنجیره

 1991امان در ساال    ی شاده  یرمزنگاراولین کار روی زنجیره بلوک . غیرمتمرکز است صورت بهو  شده عیتوز

 .شد انجام 8و اسکات استورنتا 7توسط استوارت هابر

 

                                                           
5 National Council of Physical Distribution Management  
6 Council of Logistics Management 
7 Stuart Haber 
8Scott stornetta 
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اسات کاه    شده رابتی پیشتر فناوری جدید نیست بلکه ترکیبی از سه فناوربالک چین با همه مزایایش یک 

ایان فنااوری از    شاود  یما مشااهده   1که در جادول   طور همان. اند قرارگرفته استفاده موردجدید  راه  کدر ی

 .(Bauerle 2018)است جادشدهیاحاکم  پروتکلی و یک رمزنگارترکیب اینترنت، علم 

 بالک چین یفناورسازنده  ءاجزا 1جدول 

 بالک چین( )پروتکلبرنامه  شبکه همتا به همتا کلید خصوصی )علم رمزنگاری( یفناورنوع 

 پلت فرم سیستم ربت هویت کاربرد

 

در ی بالک چین، مقالاه حاضار   فناورو شناخت نسبی از  نیتأمپ  از آشنایی با تغییر و تحوالت در زنجیره 

چاین در آن را واکااوی    باالک خواهد پرداخات و کاربردپاشیری    نیتأمبه تعری  دقیق فرآیند زنجیره  ادامه

 خواهد نمود.

 و بالک چین نیتأمزنجیره 

Beamon  و در  شوند یمکه در آن مواد به محصوالت تبدیل  افتهیساختاررا یک فرآیند تولید  نیتأمزنجیره

را  نیتاأم . آیارس زنجیاره   (Beamon 1998)تعریا  کارده اسات     رناد یگ یمانتها در اختیار مشتری قرار 

اطالعات و جریان مالی تعری  کرده است که هدفش ارضااء مشاتری باا     ی شامل محصوالت فیزیکی،ا چرخه

 . (Ayers 2006)است  دکنندهیتولو ارتباط مستقیم با محصوالت، خدمات، تنوع 

ی شامار  یبا ی هاا  پروسهو  ها واسطهمحصوالت برای رسیدن به دست مشتری باید در  میدان یمکه  طور همان

بلکاه فراینادی    طرفاه  کاین است که این فرایند نبایاد یا   نیتأمدر تعری  زنجیره  توجه قابلوارد شود. نکته 

تری بتواند کاالی خود را در صورت تمایل مرجوع کند. پ  در تعری  مش کی  آنی باشد که در ریپش برگشت

، محصاول  دهناده  لیتشاک اند از: منابع طبیعای، ماواد الزم، اجازاء     عبارت نیتأمنظری، اجزاء مختل  زنجیره 

پایش  . ونقل حملی و انبارداری و مرجوعی، توزیع، ریپش بازگشتنهایی، فروش و تجارت الکترونیک، مشتری، 

مشاخص گاردد. مشاتری     نیتاأم از ادامه مطلب ابتدا باید تفاوت مشتری نهایی و مشتری در مفهوم زنجیره 

. در مثال گوشی تلفن همراه مشتری نهایی کسی است کاه از  خرد یمنهایی کسی است که محصول نهایی را 

و در  ردیا گ یما  مشاتری معناای متعاددی باه خاود      نیتاأم اما در مفهاوم زنجیاره   ؛ کند یمگوشی استفاده 

 خرد یمکسی باشد که مواد خام را  تواند یم. در مثال تلفن همراه مشتری ردیگ یمی قرار شمار یبی ها ارتباط

نیاز در حاال    نیتاأم مساتمر زنجیاره    طاور  باه شدن پروسه تولید  تر دهیچیپتا باتری موبایل را تولید کند. با 
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 شاده   پرداختاه  نیتاأم مشکالت زنجیاره   نیتر مهمی از شدن و ناکارآمد شدن است. در زیر به برخ تر دهیچیپ

 است.

گوشی خود ندارید  دهنده لیتشکی مشکل: در مثال گوشی همراه شما اطالعی از قیمت اجزاء ریرهگ (1

ی خود مشاهده کنید به دلیل عدم شفافیت متوجه نخواهید شد که در گوش درو همچنین اگر عیبی 

 است. شده واردکجای فرایند، این عیب بر محصول شما 

پیچیده این است که شما باید به تعداد زیاادی از   نیتأممشکل استفاده از یک فرایند زنجیره  فساد: (2

را باا   رناد یگ یما افراد اطمینان کنید کاه کاار خاود را درسات انجاام دهناد؛ کااالیی کاه تحویال          

 اعتمااد   قابال هام   قادرها  آن هاا  انساان  واقع به که یدرحالو...؛  کنند یم جا جابهاستانداردهای امنیتی 

 نیستند.

تاا در بعاد جهاانی فعالیات کناد.       شاود  یما بازر    دکنناده یتولی که شرکت ا پروسهی: ساز یجهان (3

ی بسیار اه واسطه بهی جغرافیایی مختل  و اعتماد ها تیموقعیی با ها یمشترجهانی،  دیتولی دگیچیپ

 موقعیتی با آن مواجه هستند. کننده ها برای کار در همچین از جمله مشکالتی است که تولید

که در گراف زیر  شود یمپیچیده بر محصول تحمیل  نیتأمیی در فرایند زنجیره ها نهیهزهزینه باال:  (4

 است. شده  دادهنمایش 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته مهم از مطالب باال قابل استنتاج است. بنابراین دو

  یک فرایند حیاتی است برای انجام هرچه بهتر تجارت نیتأمزنجیره 

  باشد یمی روزرسان بهی مجدد و انداز راهنیازمند  نیتأمسیستم فعلی زنجیره. 

 ونقل حملهزینه  هزینه کیفیت نیتأمزنجیره  یها نهیهز

 هزینه انبارداری

 هزینه تدارکات
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قرار زیار   . سه ویژگی مهم بالک چین ازدیآ یم ها یمشتراینجاست که بالک چین به کمک تولیدکنندگان و 

 است.

هساتند. های     ها واسطو  ها دکنندهیتولخود  ها آنیی: مشکل اعتماد به اطالعاتی که منابع تمرکززدا (1

درسات باشاد. باالک چاین مشاکل ایان        هاا  آندرصاد اطالعاات    100اعتمادی وجاود نادارد کاه    

مگاان  و در دساترس ه  شاود  یم. تمامی اطالعات در بالک چین ذخیره کند یمی را حل ریاعتمادپش

 خواهد بود.

تکه شدن است. هار اطالعااتی کاه در باالک چاین ذخیاره        رقابلیغتغییر بودن: به معنای  رقابلیغ (2

شدن و یا تغییر نخواهد بود که این ویژگی به خاطر استفاده از علم رمزنگااری   تکه تکهقابل  شود یم

خاود باا طاول     . هر اطالعات فارغ از طول متن ورودی یک خروجی مختص بههستدر بالک چین 

 یکسان خواهد داشت.

که نامی از فرستنده یا گیرنده  حال نیدرعویژگی بالک چین است.  نیتر جشابو  نیتر مهمشفافیت:  (3

خواهد بود؛ این باه معناای امنیات در     تیرؤ  قابلها  مشاهده نخواهید کرد، جزییات تمامی تراکنش

شید تمامی تاریخچه اطالعات دریافات و  کنار شفافیت است. اگر شما آدرس یک کماانی را داشته با

 ی داشته باشندتر صادقانهرفتار  کند یمرا مجبور  ها شرکتی آن را خواهید داشت. این، ها پرداخت

 

ایجاد کند. هر  نیتأمتحول شگرفی در مدیریت زنجیره  تواند یم بالک چین ذکرشدهی ها یژگیوبا توجه به 

. ساختن یک تاریخچه شود یم، اطالعاتش در بالک چین ذخیره دگرد یم دست به دستدفعه که محصولی 

هزینه زمانی، هزینه مالی و خطاهای انسانی را کاهش  تواند یمپرداخت برای هر محصول از تولید تا مصرف 

 بهبود بخشد. نیتأمموارد زیر را در زنجیره  تواند یمدهد. بالک چین 
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  مختل  یمقصدهاربت اطالعات مقدار هر محصول و ارسال به 

 و تمامی اطالعات مربوط به  ها افتیدر، رسید ها سفارشهمه خریدها، تغییرات در  یریرهگ

 ها آن دوفروشیخر

 اصالت کاال دییتأ 

  ء، ارسال و نگهداری با همه اجزایبند سرهماطالعات مربوط به پروسه تولید،  یگشار اشتراکبه 

 نیتأمزنجیره 

با دقات ربات    کننده مصرفبه  دکنندهیتولکه اطالعات کاال در سفرش از  کند یمشفافیت بالک چین کمک 

ی اطالعاات افازایش خواهاد یافات.     گشار اشتراکبه خاطر صحت و  نیتأمشود. اعتماد اجزاء مختل  زنجیره 

توانایی اتصال باه باالک    ها انسانشبکه بالک چین در تمامی جغرافیای زمین قابل حصول خواهد بود و همه 

ی هاا  یحسابرسا جلوگیری خواهد نماود؛   ها آنتغییر بودن اطالعات از فساد  رقابلیغخواهند داشت. چین را 

ی زمانی و مالی خواهد داشات و همچناین راه را   ها نهیهزی را حشف خواهد کرد و صرفه زیادی در رضروریغ

 .(Mitra 2019)ی بعدی خواهد گشود ها تیخالقبرای 

 یریگ جهینتی و بند جمع

تن بادام با استفاده از پلت فرم باالک چاین باه بنادر هاامبور        17استرالیا  CBAطبق اعالم بانک اخیرا و 

 کی  نیاتا تحویل را فراهم کرده بود.  یبند بستهاست. بالک چین امکان ردیابی محصول از  شده  ارسالآلمان 

 انهیپا، بندر ملبورن، Pacific National ی ریل ونقل حمل، بادام کننده نیتأم بانک استرالیایی، بینهمکاری 

 مساتندات،  نیاز  چاین  باالک  .باود فنای   عناوان پشاتیبان   به LX و گروه OOCL یونقل حمل پاتریک، شرکت

شد  می یبارگشاراسناد گمرکی در هر مرحله از انتقال . کرده بودعات عملیاتی را ذخیره اطال و مالی اطالعات

 ونقال  حمال اطالعات دسترسی داشته باشند. همچنین محل  یتمام بهنند در این عملیات تا تمامی شرکا بتوا

گیری  اندازه ونقل حملدر تمام طول مدت ردیابی شود و درجه حرارت و رطوبت در داخل وسایل  توانست یم

شده بود. اخیرا بخاش خبار کمااانی     ریپش امکان از طریق اتصال وسایل به اینترنت اشیاء ها نیاشود که همه 

IBM  از همکاری این شرکت باMAERSK  ی تجارت جهانی خبر داده بود. هادف از ایان   ساز تالیجیدبرای

و مدیریت گردش کاار باوده اسات.     ها دادهبرای تبادل  نیتأمپروژه طراحی یک اکوسیستم خصوصی زنجیره 

ه ارسال یک محموله حاوی گل از کنیا به بندر در آزمایش اخیر خود گزارش داده است ک MAERSKشرکت 

روتردام نیازمند ارتباط با دویست شخص حقیقی و حقوقی بوده است. طبق اعاالم ساازمان تجاارت جهاانی     

 5ی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح جهاانی باه میازان    الملل نیب نیتأمکاهش مرزها در زنجیره 
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برای هم  نیتأمکه بالک چین و زنجیره  رسد یمبه نظر  طور نیا. ودش یمدرصد  15درصد و حجم کل تولید 

اسات. نگارناده معتقاد     حال   قابلی توسط بالک چین راحت به نیتأمی کنونی زنجیره ها بیع. اند شده یطراح

ی زود باه اسات و   نیتاأم زنجیاره   صنعتصنایع برای کاربردپشیری بالک چین همین  نیتر مهماست یکی از 

 فراگیر خواهد شد. استفاده از آن
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