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که به فروش    یاتیعملکرد صرفاً عمل  یکاز    و شده است  یمیعظ  ییردستخوش تغ  یکگذشته، لجست  سالیدر طول س

 هایفناوری  یهمراه  با،  بودمتمرکز    یانبه مشتر  یلو تحو  یددر خطوط تول  ینتأم ینو بر تضم  شد یم  منتهی  یدتول  یا

مد  یاحرفه  عملگر  یکبه    هوشمند  و  آفرینتحول در  مستقل   یایدن  در.  است  شده  تبدیلتأمین  زنجیره  یریتو 

 درکنند.  یدنظرخود تجدتأمین زنجیره یتا در نحوه طراح است کردهها را ملزم شرکت ینسل چهارم صنعت یامروز

  یاتی عمل  یفرصت را دارند که به افق اثربخش  ینا  ینهمچن  ینتأم  هاییرهبه انطباق، زنج  یازعالوه بر ن،  حالت  این

  یجیتالدتأمین  زنجیرهدر حال ظهور استفاده کنند و شرکت را به    یجیتالدتأمین  زنجیره  یتجار  یهابرسند، از مدل

  ی داشته است، فناورتأمین    زنجیرهبر    یشگرف  ثیرتأراستا    ینکه در ا  ینآفرتحول  هایفناوری از    یکیکنند.    یلتبد

 یندهایفرا  کنندهیلتسه  توانندیها مداده  یدمنابع تول  ینتراز بزرگ  یکیعنوان  به  فناوری  این.  باشدیم  یااش  ینترنتا

 یهادر بستر شبکه تأمین  زنجیره  اجزایو قرارگرفتن    ینترنتواسطه حضور ادر همه ابعاد آن باشد. اما به تأمین  زنجیره

شد    یدهمقاله کوش  یندر ا  روین. ازاباشدیروبر م  یاساس  هایچالشبا    یجیتالدتأمین  زنجیره  ینهمواره ا  ی،اطالعات

مورد   یرخطیغ  یمراتبسلسله  یلروش تحل  یکبا استفاده از    0/4تأمین  زنجیره  یک  سازییادهپ  هایچالش  ینترتا مهم

ها از نظرات خبرگان فعال در زنجیره تأمین صنایع منظور بررسی این چالش. به.  گیرد  قرار  ندیبیتو اولو  یبررس

  نتایج  طور برخی از متخصصان دانشگاهی بهره گرفته شد.مطالعه موردی و همین عنوان  ( بهFMCGتند مصرف )

ز  نشان وجود  عدم  که  مهم  یتیامن  هایچالش و    یکیتکنولوژهای  ساختیرداده   سازی یاده پ  هایچالش  ینتراز 

د  0/4تأمین  زنجیره با  باشندیم  یجیتالیدر عصر تحوالت  و  سازییاده پ   یک   برای   یدکه  ها بدان   اییژهموفق توجه 

 داشت.

 مقاله سابقه 

 1400/ 08/ 21: دریافت تاریخ

 1400/ 01/ 16: پذیرش تاریخ
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 مقدمه   1

مرتبط با تأمین منابع و تدارکات   ی ها ت ی تمام فعال   ت ی ر ی و مد   ی ز ی رشامل برنامه تأمین  زنجیره   ت ی ری مد 

با  ی و همکار   یشامل هماهنگ   امر   ن ی تر از همه، ااست. مهم   ک ی لجست   تی ر ی مد   یها ت ی فعال  ی و تمام

مختلفها کانال   یشرکا  که    ی  واسطه کنندگان تأمین   ندتوان می است  ارائه ،  خدمات ها،  دهندگان 

عرضه و تقاضا را در داخل   ت یر ی مد ، تأمینزنجیره   تی ر ی باشند. در اصل، مد  انی ثالث و مشتر   خص ش 

 یاصل  ت ی با مسئول   کپارچه ی عملکرد    ک ی تأمین  زنجیره   ت ی ری . مد کندی م   کپارچه ی ها  شرکت   ن ی و ب 

 ک ی ها به  شرکت   نی در داخل و ب   یتجار   یندها ی و فرا   یاصل  ی تجار  یدادن عملکردها   وندی پ   ی برا 

ذکر شده   ک ی لجست   ت ی ر ی مد  یها ت ی شامل تمام فعال   ن ی منسجم و با عملکرد باال است. ا  ی تجار مدل  

 ی فروش، طراح   ، یاب ی با بازار   هات ی و فعال   ندها ی فرا   ی است و هماهنگ  ید ی تول   ات یعمل   ن ی در باال و همچن 

 .( 2019  ، نوذری و همکاران اطالعات را به همراه دارد )  ی و فناور   یمحصول، امور مال 

 ی ریکارگبهو  توسعه و اجرا ی بحث در مورد چگونگ یبرا متداول صورتبه تالیجیدتأمین زنجیره 

اشیا،)  شرفتهیپ   تالیجید  هایفناوری   ، مصنوعیهوش  ن، یماش  یریادگی  ن، یچبالک  اینترنت 

قهرمانی نهر )  شودمیاستفاده  تأمین  زنجیرهدر فرایندهای    (رهیو غ  کنندهینیبشیپ   لیوتحله یتجز

همکاران،   مد   "تالیجید تأمین  زنجیره  تیریمد"  گریدعبارتبه  .(2021و  فقط  واقع    ت یریدر 

  به   هافناوری  نیاضافه شده است. ا  است که بدان  تالیجید  هایفناوریاز    یاهیبا التأمین  زنجیره 

  ی هاحلراه   طورهمینو    تقاضا  ینیبشیو پ   یموجود  صیتخص  یسازنه یبه  یبرا  ینیبشیپ   و  لیتحل

. این  کنند یمکمک  تأمین  زنجیرهچیدمان در    ای به مونتاژ    دنی سرعت بخش  یخودکار برا  لیتکم

  و اینترنت مصنوعیهوشفرین مانند آتحول هایفناوریهوشمند شده با استفاده از تأمین زنجیره 

مهم است که   قدر نیها اشرکت یاست که چرا برا یه یبد .شودمینامیده   0/4تأمین زنجیرهاشیا، 

توسط   یقوتأمین  زنجیرهمدل    ک ی  ی کنند: وقت  یسازادهی پ   یدرسترا به  تالیجیدتأمین  زنجیره 

ماشین(  هافناوری  نیبهتر یادگیری  یو  مصنوع  هوش  اشیا،  اینترنت  ،  شودمی  یبانیپشت  )مانند 

  ی کل  یریپذبه انعطاف  امر  نی کند. امیپذیر  تأمین انعطافزنجیرهدر    رییها را در برابر تغشرکت

که در حال حاضر با آن    یطی نامطمئن، مانند شرا  یاقتصاد  طیکه در شرا  کند، یمسازمان کمک  
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مشرکت  نیاست. همچن  ی اتیح  م، یروبرو هست قادر  را  برا  سازد یها   طیبه شرا  ییپاسخگو  یتا 

و    دکنندگانیتول  یها برارشد و فرصت  لیو سازگار باشند و از پتانس  ر یپذانعطاف  ،مختلف بازار

 .(2021)نوذری و همکاران،  کنند  تیکل حما کی وانعنبهتأمین زنجیره 

را قادر  تأمین  زنجیره  یهامدل  ی منابع سازمانی، زیربرنامه  یهاستمیسدر عصر تحوالت دیجیتالی  

از طر  یدهسیبه سمت سرو  شیکار کنند. گرا  تریتا قو  سازدیم   ق یکه در آن کسب و کارها 

دادن    دونیبا پ   ند، یافزابه ارزش ارائه محصول خود می  ،بیشتر  ی هامانند مراقبت  ، یخدمات اضاف

اقتصاد    -  دتری جد  ی دها. رونشده استپذیر  امکان  رهیالزم در زنج  یتجار  ی کارکردها از جمله 

کارآمد در   یهاداده یگذاربا اشتراک -مواد متمرکز شده است  افتیو باز یکه بر بازساز یارهیدا

به    تال یجیتأمین د  ی هاره یزنج  . افزایش شدید کارایی را به همراه داردتأمین  زنجیره سراسر شبکه  

  ی هاتفاوت  ه،یاند. در سطح پاشده  لیتبد  یتأمین سنت  یهارهی زنج  تیتقو  یمحبوب برا  یروش

هر دو شامل    وجود دارد.   تالیجیدتأمین  زنجیره  کیو    یسنتتأمین  زنجیره  کی  نیب  یکم  اریبس

حال،    نیمحصول و سپس فروش محصول است. با ا  عیمواد به محصول، توز  لیتأمین منابع، تبد 

  ی اب یخودکار رد  یتالیجید  یندها یفرآ  قیرا از طر  فیوظا  نیا  ندتوانمی  تالیجیتأمین د  یهاره یزنج

تکم کارا  لیو  که  م  یشتریب  ییکنند  ممکن  در    کنندهینیبشیپ   لیتحلوهیتجز  .سازدیرا 

وهوا،  )مانند آب  یو خارج  یداخل  ی بر تقاضا  گذارتأثیر  ریتقاضا صدها تا هزاران متغ  یزیربرنامه

  ن یماش  یریادگیو    یزیشبکه ب  یکردهایحسگر( را با رو  یهاداده  ، یاجتماع   یهاشبکه  ی روندها

مدل   یبرا و  پ   یسازکشف  دق  دهیچیروابط  استخراج  تحل  هیتجز  قیو  و    1)بنرجی  کندیم  لیو 

سازمان  مؤثر  تالیجیدتأمین  زنجیره  کی  .(2021همکاران،   مبه  کمک  افزا  کند یها  با    ش یتا 

باشند  کسب  یتقاضا همراه  اها  آن  از  یاربسی  اما   –وکار  به  جاد یدر  تأمین  زنجیره   یسازنهیو 

هستند.    تالیجید مواجه  مشکل  با  که  خود  دادند  نشان  محققان  اکثر   یی ها شرکتبرخی  که 

درصد و رشد درآمد ساالنه  2/3درآمد خود را  ندتوانمی کنند،یم  یتالیجیخود را دمین تأ زنجیره 

 
1 Banerjee 
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قرار است از    هاسازمان تال،یجیدتأمین  زنجیرهبا  دهند. شیدرصد افزا 3/2متوسط طور به خود را 

تصم  شیافزا بهبود  فرا  یریگمیدرآمد،  ببرد.  چابک  یندهایو  لذت  ها  سازمانمتأسفانه،  ولی  تر 

  ی مختلف  های چالشبا    کنند،یخود را آغاز م تأمین  زنجیرهکردن    ی تالیجیکه د  ی معموالً هنگام

م مهمترین    .شوندیمواجه  که  است  شده  کوشیده  مقاله  این  ی  هایچالشدر    ک اساسی 

بندی  داخلی با تاکید بر مرور ادبیات و بررسی نظرات خبرگان استخراج و اولویتتأمین  زنجیره 

های دارویی و  شود همچین در این مطالعه از نظرات خبرگان فعال در صنایع تند مصرف )شرکت 

دسترسی   دلیل  به  شرکتمؤلفغذایی(  این  به  و  ان  با    طور همینها  متخصصان  این  آشنایی 

برای تحلیل این موضوع   .عنوان مطالعه موردی بهره گرفته شده استآفرین بهتحول  هایفناوری

ر یک  و  از  درست  درک  است.  استفاده شده  )میخایلوف(  غیرخطی  مراتبی  سلسله  تحلیل  وش 

دیجیتال و افزایش رشد و  تأمین زنجیرهیک  سازی مؤثرپیادهبه د توانمیها چالشاولویت صحیح 

بندی  اولویتهمچنین بررسی و   ها کمک نماید. سازمانی و تسهیل فعالیتوری بهرهدر عین حال  

و اهمیت باالی محصوالت و طیف   ا در صنایع تند مصرف )به واسطه نوعمخصوصها  چالشاین  

بیشینه تر، از  پر اهمیت  هایچالشرفع    ها کمک نماید تا بابه سازماند  توانمیعظیم مخاطبان(  

تأمین را  آوری زنحیرهدیجیتال استفاده نموده و چابکی و تابتأمین  زنجیرهامکانات و تسهیالت  

 هند. در سازمان افزایش د 

با   مرتبط  ادبیات  مرور  دوم  بخش  در  است.  شده  تدوین  صورت  این  به  مقاله  این  ساختار 

سوم    0/4تأمین  زنجیرهو    تالیجید تأمین  زنجیره  بخش  در  است.  گرفته  قرار  واکاوی  مورد 

. در  گرددمی  ارائه  تالیجید  هایفناوریمبتنی بر  تأمین  زنجیرهیک  سازی  پیادهاساسی    های چالش

های  یافته  مدل کمی ایجاد شده و   . در بخش پنجمشودمیبخش چهارم روش پژوهش مطرح  

 ی بیان خواهد شد. ریگجهینتدر نهایت در بخش ششم  و  گرددمی پژوهش ارائه

  ق يپيشينه تحق  2

اخ  دهه  انواع    اطالعات  یفناور   ر ی در  مانند  تحول   هایفناوری و  یادگیری   مصنوعیهوش آفرین  و 

بر   یاد ی ز   اری بس   تأثیر ،  هافناوری ها، اینترنت اشیا و سایر  های بزرگ و علوم داده ماشین، تحلیلی داده 
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 راتیی ها و افراد جامعه گذاشته و تغ سازمان  ، یجوامع بشر  ی ها از بخش  ی ار ی و عملکرد بس   ت ی موقع 

استفاده   و بلوغ سازمانی برای   ها فناوری درک درست این  بوجود آمده است.   نه ی زم   ن ی در ا   ی م ی عظ 

ها به مزایای بسیاری برای سازمان د  توانمی همواره    هوشمندسازی در راستای    هافناوری کامل از این  

همواره به همراه  هافناوری ولی به دلیل حضور شبکه و به هم پیوستگی که این   همراه داشته باشد.

با د  توان می ها همواره  کردن سازمان   هوشمندو    هافناوری ن  درست ای سازی  پیاده خود دارند، بنابراین  

 کمک کند تا بتوانیم با رفعد  توانمی خود  ها  چالش ی نیز همراه باشد. درک درست این  های چالش 

هوشمندساز استفاده نموده و تسهیالت بیشتری را    هایفناوری از مزایای حداکثری این این  ها  آن 

های اخیر تحقیقات مختلفی در خصوص بررسی در سال  برای زندگی خود و اطرافیان فراهم آوریم. 

های هوشمند صورت گرفته است که خود نشان از اهمیت بررسی سیستم سازی  پیاده   های چالش 

( در پژوهشی به 2018و همکاران )  1ال سیلواعنوان مث و جذاب بودن این مفاهیم دارد. به ها  چالش 

نیز در   ( 2018و همکاران )  2های هوشمند پرداختند. لیمشهر سازی پیاده باز در  هایچالش بررسی 

اند و مدلی های هوشمند دیجیتال پرداخته های عظیم در شهر مبتنی بر داده   های چالش پژوهشی به  

سازی پیاده   هایچالش ها و  ه مؤلف( ابعاد و  2017)   همکاران   و   3چن   ارائه دادند.سازی  پیاده نیز برای  

 ( 2017)   4یک کارخانه هوشمند دیجیتال را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند. پیروو و زامفرسکو

یک کارخانه هوشمند دیجیتال را در کشور رومانی مورد بحث سازی  پیاده های  و فرصت ها  چالش 

بر اساس نظرات خبرگان در این کشور استخراج کردند. یی و های کلیدی را  قرار داده و شاخص 

های هوشمند پرداختند کارخانه سازی  پیاده مرتبط با    امنیتی های  چالش ( به بررسی  2021)   5ژورنگ 

مبتنی بر تأمین  زنجیره  هایچالش را نیز بررسی کردند. در خصوص بررسی ها چالش و اهمیت این 

ها در طی سالیان اخیر صورت گرفته است. در این راستا پژوهش   آفرین نیز برخیتحول   هایفناوری 

دیجیتال را بررسی تأمین  زنجیره حضور فناوری بالک چین در    های چالش (  2019و همکاران )   6صالح 
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دیجیتال در تأمین  زنجیره پیش روی یک    های چالش ( نیز با بررسی  2021و همکاران )   1شاو  کردند.

 قدرتمند دیجیتال ارائه دادند. تأمین  زنجیره یک  سازی  پیاده ی را برای  وب چارچ نوین،    های فناوری عصر  

توسعه2021)   2اسادی با  نیز  بررسی تأمین  زنجیره   (  به  هوشمند  بیمارستان  یک  در  دیجیتال 

رسد که بررسی نظر می بنابراین به  های درمانی پرداخته است. آن در سیستم سازی  پیاده   هایچالش 

یکی از   عنوان به تأمین  زنجیره سازی فرایندهای  ی برای بهینه مؤثر شای  گ راه د  توان می ها  چالش این  

بخش اساسی  سازمان ترین  )به های  سازمان ها  تحقیقاتی خصوص  شکاف  باشد.  مصرف(  تند  های 

 نشان داده شده است.  (1) مرتبط با موضوع پژوهش در جدول  

 دیجیتال   های فناوری سازی مبتنی بر  پیاده   های چالش شده درخصوص  خی از تحقیقات انجام : مروری بر بر ( 1) جدول  

 حوزه  سال نویسنده 
مطالعه  

 موردی 
تأمینزنجیره  

  فناوری 

مصنوعی هوش   

فناوری 

اینترنت 

 اشیا

 رویکرد

 2021 3کمر 
صنایع  

 هوشمند 

صنعت  

 داری هتل 
✓ × × 

ارائه سیستم  

پشتیبان  

 گیری تصمیم 

لوترا و  

 همکاران 
2018 

نسل  

چهارم  

 صنعتی

صنایع  

تولیدی  

 هند 
✓ × × AHP 

 4ویویدی 

و 

 همکاران 

2019 

کسب و  

کار  

 هوشمند 

× ✓ ✓ × 
بررسی  

 مروری

صالح و  

 همکاران 
2019 

صنایع  

 هوشمند 
× ✓ ✓ × 

بررسی  

 مروری

 2015 5مونزون 
شهر  

 هوشمند 
× × × × 

بررسی  

 مروری

و    6هسیجا 

 همکاران 
2020 

شهر  

 هوشمند 
× × × × 

بررسی  

 مروری
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 ( 1جدول ) ادامه 

 حوزه  سال نویسنده 
مطالعه  

 موردی 
 تأمینزنجیره

فناوری 

 مصنوعی هوش

فناوری 

اینترنت 

 اشیا

 رویکرد

و  1باکر 

 همکاران 
2017 

درمان  

 هوشمند 
 ارائه مدل  ✓ × × ×

شاه و  

 2بات 
2020 

درمان  

 هوشمند 
× × × ✓ 

ارائه  

چارچوب  

 مفهومی 

روب و  

 3باهمیا 
2019 

کارخانه  

 هوشمند 

صنایع  

 تولیدی
× × ✓ 

بررسی  

 مروری

و  4کیم

 همکاران 
2019 

کارخانه  

 هوشمند 
× ✓ × ✓ 

بررسی  

 مروری

و  5نتو  

 همکاران 
2020 

کارخانه  

 هوشمند 
× × × ✓ 

تحلیل 

سلسله  

 مراتبی

تحقیق  

 حاضر 
2021 

صنایع  

 هوشمند 
صنایع  
FMCG 

✓ ✓ ✓ 

تحلیلی  

سلسله  

مراتبی  

غیرخطی  

 فازی 

فعال  یامجموعه   عنوانبه  0/4تأمین  زنجیره " هماهنگ  وستهیپ همبه  یهاتیاز  به    ،یمربوط 

شده    فیتعر  "کنندگانکنندگان و مصرفتأمین  نیو کنترل محصوالت و خدمات ب  یزیربرنامه

و    کنندگانتأمینو    انیمشتر  یارزش افزوده برا  ی ایجادبرا  دی جد  یهاراه  جادیهدف آن ا  است.

ب  جادیا طر  شتریدرآمد  هماهنگ  یساز  کپارچهی  قیاز  همکاران،    6)رسول   است  ندها یفرا  ی و  و 
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و  .(2021 هوشمندتأمین  زنجیرهیک    ی ژگیشش  و  با  دیجیتال  و    انیمشتر  ی تمام  دی که 

و همکاران ارائه   1دهند را پوشش دهد توسط وو می  لیرا تشکتأمین  زنجیرهکه    ی کنندگانتأمین

 نشان داده شده است.  (2)ها در جدول این ویژگی شده است.

 ( 2017 ، )وو و همکاران  4/0هوشمند تأمین زنجیرههای : ویژگی(2)جدول 

 شرح مشخصات

 ابزار مند 
  کپارچه ی ی اجزا  ری، متر و سا RFID یهابا حسگرها، برچسب ییهاستمیس

 هستند. ی ریگ میتصم یداده برا د یکه قادر به تول

 وسته یهم پ به
اطالعات،   یفناور یهاستمیس  ها، ییاز جمله دارا  ،تأمینزنجیره یاعضا

 هوشمند، کامالً به هم متصل هستند. اءی اش ر یمحصوالت و سا

 هوشمند 
عملکرد   یساز  نهیبه منظور به یر یگ میهوشمند قادر به تصم یهاستمیس

 ها هستند.از داده یادی حجم ز لیو تحل هی و تجز یخود با جمع آور یجهان 

 خودکار 
منابع کمتر کارآمد )از   ینیگزی که با هدف جا یخودکار متعدد یهاتیفعال

 . مورد استفاده قرار میگیرندکار(  یرویجمله ن 

 کپارچه ی
  یریگ میاعضا، تصم ن یب   یشامل همکار کپارچه، یتأمین زنجیره  یهاتیفعال

 اطالعات.  ی مشترک و به اشتراک گذار یهاستمیاستفاده از س گر، یکد یبا  

 .کارآمدتر یهاحلراه  قیاز طر   دی جد یهاارزش عیتوسعه و تجم ییتوانا  خالقانه 

 نیاست. چهار مورد از ا  نسل چهارم صنعتیفعال شده توسط    هایفناوری  لیها به دلیژگیو  نیا

 شوند: در نظر گرفته می نسل چهارم صنعتی یاساس فناور هافناوری

ا  :اینترنت اشیا • با ادغام    نترنتیبه ا  ی کیزیف  اءیگسترش و اتصال اش  ایاش  نترنتیهدف 

و ساحسگرها، محرک داده  ییهادستگاه  ریها  که  را جمعاست  پردازش   ،یآورها  و  انتقال 

)مانند    یتجار  ی هابرنامه  یفناور  نیا  ،دیجینالتأمین  زنجیرهیک  در    .کنندیم وب  و 

و    آوردیها، محصوالت، مواد و افراد کنار هم مدستگاه  ها،نی( را با ماشیاجتماع   یهارسانه

و    انیکارخانه و مشتر  یندها یکه در تمام فرآ  سازد یشبکه هوشمند را ممکن م  کی  جادیا

   .(2021 ،2)مارول ابد ییگسترش م کنندگانتأمین

امکانات    یسازرهیذخ  یهاستمیس  ها،نیماششامل  :  یکیزیف  یبریسا  یهاستمیس • و 

به  شوندیم  یدیتول دکه  بر   یسرتاسر   یسازکپارچهیو    اندافته یتوسعه    یتالیجی صورت  را 
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انطباق و رفتار    ،ییبا تمرکززداها  آن  .کنندیاطالعات و ارتباطات ارائه م  هایفناوریاساس  

م مشخص  فرصت  شوند یمستقل  براتأمین  زنجیره  یهاو  شرا  یرا  بر  و    دیتول  طینظارت 

و کنترل   صیو تشخ  یآگهشیو امکان پ   دهند یارائه م  یدر زمان واقع  یکیلجست  ی هاتیفعال

 . (2021و همکاران،  1)رادانلیو  کنندیاز راه دور را فراهم م

حل راهارائه    ایپلتفرم    کیارائه    یبرا  هایمعمار  ا ی  هافناوریبا هدف ادغام  :  یابر  انشیرا •

  د، ی و د  کندیرا در هر زمان و هر مکان فراهم م ها  آن  به  ی امکان دسترس  نترنت،یا  قیاز طر

 .(2021و همکاران،  2)صدیق نمایدیم جادیا ی را نیزاسابقهیب یریپذو انعطاف نشیب

  تال، یجیو چه د  یها را از منابع مختلف، چه سنتاز داده  یمجموعه بزرگ  :هادادهکالن   •

ها  کالن داده  و اکتشافات مداوم را انجام داد.   ها لیتحل  توانمیکه    ییجا  دهند، یم  لیتشک

بعد   پنج  ارزش  -در  و  صحت  سرعت،  تنوع،  و  می  زیمتما  -حجم،  براتوانمیشوند    یند 

تجو  ینیبشیپ   ، یفیتوص  یهالیتحل شوند.   یزیو  داده  ، تأمینزنجیرهدر    استفاده    هاکالن 

  ند ینظارت بر فرآ  د،یتول  تیمواد )مانند وضع  ی هاانیکه شامل جر  دهند یرا ارائه م  یی ها برنامه

ک راه  قی تحق  ک،یلجست  ،یموجود  تیریمد  ت،یفیو  و  توسعه،  در    یجمع  یهاحل و 

توز  هیته  ی عملکردها جرعیو  مد  ی اطالعات  یهاانی(،  مد  تیری)مانند    داد ی رو  تیریتقاضا، 

 ی ریگمیتصم  یبانیمشکل، پشت  ییشناسا  سک،یر  تیریمذاکره فروشنده، مد  ،تأمینزنجیره 

تقاضا،    یسازمدل  ،یمشتر  یبندمی)مانند تقس  یمال  یهاانی( و جریمشتر  تیریخودکار و مد

و جنبه  یگذارمتی ق  د، یکار جد ومدل کسب  یطراح انسان  ی مال  یهاو مجموعه،    ( یمنابع 

 (.2021)نوذری و همکاران،  شودمی

  تیافزوده، امن تیواقع ،یصنعت یهاو ربات ونیاتوماس ، یمانند ساخت افزودن یگری د هایفناوری

و خدمات،  داده  نترنتیا  ن،یبالک چ  ک،یبرنتیسا افراد  و    یسازهیو شب  یی معنا  هایفناوریها، 

میباشند  تأمین  زنجیره   یبرا  ی رقابت  تیمنبع مز  زین  گذارند یم  تأمین تأثیرزنجیرهکه بر    یسازمدل

می تبدیل  هوشمند  مجموعه  یک  به  را  آن  ا  کنند.و  لطف  ز  هافناوری  نیبه  و    هاستمیرسیو 

  ها، ییارابلکه د  کنندگان،و تأمین  انی)نه تنها مشترتأمین  زنجیره کل    توانمیها،  آن  یهادستگاه
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و سرعت    تیفیها را با کاز داده  یشتریکرد و حجم ب  کپارچهیآنها( را    یاتیعمل  طیمحصوالت و مح

  ، یبهره ور ،پذیریانعطافسازند تا  را قادر میها  سازمان  هافناوری  ن، یعالوه بر ا  کرد.  دیتول  شتریب

پاسخگو  نانیاطم  تیقابل عمل  ییو  در  افزا  اتیرا  ا  شیخود  بر  عالوه  کردن   ن،یدهند.  فعال  با 

  یهانهیو هزی  ها امکان کاهش اثر شالقسازمان  ،یدر زمان واقع   اتیمجدد کل عمل  ی سازمانده

 را دارند.تأمین زنجیرهات یمرتبط با عمل

 مباني نظري    3

 4/ 0تأمين سازي زنجيرهپياده هايچالش 1-3

  را   یاها، نقش عمدهتیدر مواجهه با انواع فعال  ندها یفرآ  عیمحرکه در تسر  یرویعنوان نبه  یفناور

و    ایاش  نترنتیا  هایفناوری  ، یمهم فناور  یهاشاخه  نیاز ا  یک ی،  کندمی  فایا  در دنیای امروزی

امروزه نقش بسزا  یمصنوع هوش انکنمی  فایا  ایع مختلفدر صن  ییاست که  اما همچنان    نید. 

شده    یمقاله سع   نیمواجه هستند که در ا  ی های الشچنوظهور با    های فناوری  ریمانند سا   ها فناوری

از  موجود در    هایچالشاست    عنوان بهتأمین  زنجیرهدر    مصنوعیهوشو    ایاش  نترنتیااستفاده 

هوشمند تنها  عیشود. اگرچه مفهوم صنا یبررس یدیتول یهاسازمان یهابخش نیتراز مهم یکی

و    هیتجز یو توسعه مفهوم و ابزارها  ایاش  نترنتیمانند ا  ی هایفناوریاست که با حضور    ی چند سال

سازی پیاده  انجام شده است، اما   نهیزم  نیدر ا  ی قاتیبزرگ مطرح شده است و تحق  یهاداده  لیتحل

همراه  بهنیز  را    یادی ز  هایچالشمبتنی بر اینترنت اشیا در نسل چهارم صنعتی  تأمین  زنجیرهیک  

ا(2021و همکاران،    1)دی وس  دارد در  از مرور س  نی.  استفاده  با  و    اتیادب  کیستماتیبخش، 

 و خالصه شدند.  یی شناسا گذارتأثیر هایچالشمهمترین منتشر شده،    لعاتمطا

بندی گردید. در این تحقیق سؤاالت پژوهش بدین منظور در گام نخست سؤال پژوهش صورت

هوشمند دیجیتال مبتنی  تأمین  زنجیرهیک  سازی  پیادهگذار بر  تأثیراصلی    های چالشاند از:  عبارت

ی  باشند؟ در همین گام، تعیین جامعهای میبندیبر اینترنت اشیا چه هستند؟ و دارای چه طبقه 
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ی آماری، مقاالت نمایه شده  جستجو نیز تعیین گردید. برای تعیین جامعه  زمانیی  آماری و بازه

پایگاه  نمایهدر  اهای  قرار سازی  مدنظر  او ساینس  آی وب  اس  آی  و  اسکوالر  سکوپوس، گوگل 

مفهوم   بودن  جدید  به  توجه  با  همچنین  بین    4نسل  تأمین  زنجیره گرفت.  شده  نمایه  مقاالت 

 ی زمانی مدنظر قرار گرفت.  عنوان بازهنیز به 2021تا  2015های سال

بر تحقیق شناسایی شدند.  با سؤاالت  مرتبط  باید کلیدواژه  درگام دوم مطالعات  منظور  این  ای 

تأمین  سازی زنجیرهپیادههای موردنظر برای جستجو،  مناسب برای جستجو تعیین گردد. کلیدواژه

اشیا،  سازی  پیاده  هایچالشدیجیتال،     های چالشهوشمند،  تأمین  زنجیره  هایچالشاینترنت 

نی بر تحوالت دیجیتالی تعیین  مبتتأمین  زنجیره  هایچالشبر اینترنت اشیا،    مبتنیتأمین  زنجیره 

سازی اسکوپوس، گوگل  های نمایهمنظور استخراج مطالعات مرتبط در این حوزه به پایگاه شدند. به

ها  ها در این پایگاهاسکوالر و آی اس آی وب او ساینس مراجعه شد. پس از جستجوی کلیدواژه

 د یافت شد.  عنوان مستن 250تعداد  1میالدی 2021تا  2015از ابتدای سال 

در گام سوم با تعیین معیارهای شمول، مطالعاتی که باید بررسی گردند شناسایی شدند. معیارهای  

انگلیسی، دارابودن یافتهشمول عبارت  از، زبان  انتشار در بازهاند  تا    2015ی زمانی  های کیفی، 

دیجیتال و هوشمند  تأمین  زنجیرهیک  سازی  پیادهگذار بر  تأثیراصلی    هایچالشو تأکید بر    2021

  20های بررسی،  مقاله منتشر شده در طی سال  250از تعداد    نیبنابرا  ؛ مبتنی بر اینترنت اشیا

هایی غیر از زبان انگلیسی نوشته شده بودند از لیست بررسی حذف شدند. پس  مورد که به زبان 

 به معیارهای شمول و موضوع،وجهی باقیمانده باتمقاله  230ی  از بررسی عنوان مقاالت و چکیده

مقاله برای بررسی محتوی کامل مقاله در   100مقاله حذف شد و    130پژوهش، هدف و  سؤال

با بررسی محتوی مقاالت،   استفاده در تحقیق  مقاله ویژگی  60نظر گرفته شد.  برای  های الزم 

ی الزم برای بررسی  هامقاله دارای ویژگی  40حاضر را نداشته و از روند مطالعه حذف شدند و  

 تر و استفاده در این تحقیق، شناسایی شد.  عمیق

 
 12/10/2021تاریخ جستجو   1
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مورد ارزشیابی انتقادی قرار گرفت. برای این منظور از روش »برنامه   مقاالتدر گام چهارم کیفیت  

ی استحکام، « استفاده گردید. این ابزار با طرح سؤاالتی بر سه مقوله1های ارزشیابی حیاتی مهارت

ارتب با طرح  اط متون تمرکز میاعتبار و  این منظور  برای  با هر مقاله    معیار دررابطه  10نماید. 

  طرح تطابق و تناسب پژوهش، روش تطابق و تناسب پژوهش، اهمیت و اهداف وضوحشامل:  

  پژوهشگر  رابطة ها،داده آوریجمع روش تناسب کنندگان، مشارکت انتخاب روش تناسب پژوهش،

،  پژوهش  ارزش ها ویافته روشن بیان وتحلیل،تجزیه دقت اخالقی،  مالحظات کنندگان، مشارکت و

گانه برای نماید. برای این منظور به هر یک از این معیارهای دهکیفیت کلی مقاله را ارزیابی می

گانه  و در نهایت مقاالتی که در مجموع معیارهای ده  شودمیداده    5تا    1هر مقاله عددی بین  

  40شوند. در این تحقیق از میان  دریافت کنند با کیفیت مناسب ارزیابی می  4عددی باالتر از  

ارزیابی گردید.  32ی بررسی شده توسط شاخص کسپ، کیفیت  مقاله باال  از    مقاله بسیار  پس 

  4نسل  تأمین  سازی زنجیره پیادهگردید که بر    چالش از متون استخراج  30بررسی مقاالت تعداد  

 باشند.  اثرگذار می

سطحی مطرح شده   5گیری از طیف لیکرت  شده و با بهره سپس با استفاده از روش دلفی اصالح 

سازی پیاده گذار بر  تأثیر اصلی    هایچالش با نظرخواهی از خبرگان    (2020)آزادی و همکاران،    توسط 

های بسته شامل یک برای این منظور یک پرسشنامه با پاسخ  اج شدند.استخر  4نسل تأمین زنجیره 

لیکرت   م   5طیف  دسترسی  دلیل  به  گردید.  ارسال  حوزه  این  خبرگان  برای  به ؤ سطحی  لفان 

 مطالعه موردی در نظر گرفته شدند.  عنوان به ، چند شرکت فعال در این حوزه  FMCGهای  شرکت 

باال در حوزه   با سابقه کاری  افراد شاغل  و با دانش باال در زمینه تأمین  زنجیره خبرگان در میان 

و   شیا  اینترنت  و  دیجیتالی  تحوالت  مفاهیم  با  آشنا  و  اطالعات  انتخاب   مصنوعیهوش فناوری 

 30در دور اول دلفی از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با میزان اهمیت    گردیدند. 

اهمیت، کم  =1نسبتا با اهمیت،    = 2= مهم،  3= خیلی مهم،  4  : چالش استخراج شده بر مبنای مقیاس 

رد  ها تحلیل شد و برای اجرای دور دوم دلفی مودر پایان دور اول داده بیان کنند.  = بی اهمیت0

 
1. Critical Appraisal Skills Program (CASP) 
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= خیلی مهم و  4درصد از اجماع جمعی    75ی که موفق به کسب  هایچالش  استفاده قرار گرفت. 

= مهم شدند موردپذیرش قرار گرفتند و سایر موارد که اجماع جمعی کمتری داشتند برای دور  3

چالش در دور اول مورد    7چالش شناسایی شده،    30دوم دلفی در نظر گرفته شدند. از میان  

چالش   3ی نیز مانند دور اول عمل شد و در نتیجه  در دور دوم دلف  قرار گرفتند.  خبرگانتأیید  

از تحقیق حذف شدند. در نتیجه در مجموع ها  چالشو سایر    خبرگان قرار گرفتندتأیید  دیگر مورد  

 باشند. قابل مشاهده می (3)دسته بندی شناسایی گردید که در جدول  3چالش اصلی در  10

 ( 0/4تأمین زنجیره)  دیجیتال و هوشمندتأمین زنجیرهیک سازی پیاده هایچالش : مهمترین (3)جدول 

 دسته کد  هارفرنس چالش

 ها ستمیس یدگیچیپ

 ( 2021و همکاران،  1)پاپس 

 ( 2021و همکاران،  2)شارما 

 ( 2018)نوذری و همکاران، 

W11 

 W1 تکنیکی هایچالش

تحلیلی و   هایچالش

 حجم محاسباتی باال 

 ( 2021و همکاران،  3)مباریک 

 ( 2021و همکاران،  4)نایال

 ( 2020و همکاران،  5)پنتا

 ( 2020و همکاران،  6)قد 

W12 

 

 ( 3ادامه جدول )

 دسته کد ها رفرنس  چالش

 امنیت و حریم خصوصی 

 ( 2020و همکاران،  7)لزوچ
 ( 2021و همکاران،   8)کومار 
 ( 2021و همکاران،  9)بگ
 ( 2019و همکاران، 10)لی

W13  

 W14 ( 2018و همکاران،  11)چتری  های اتصال چالش 

 
1 Pappas 

2 Sharma 

3 Mubarik 

4 Nayal 

5 Peña 

6 Ghode 
7 Lezoche 
8 Kumar 
9 Bag 
10 Lee 
11 Chhetri 
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 ( 2019و همکاران،  1)داو 

 های محیطی ریسک 

 ( 2020و همکاران،  2)یاداو
 ( 2019و همکاران، 3)هیدالگو 

 ( 2020و همکاران،   4)قج 
 ( 2018، 5)دوسو 

W21 

های چالش 
 محیطی،مالی،فرهنگی 

W2 

 مدیریت انرژی 
 ( 2019، 6)سونی و نایک

 ( 2021و همکاران،  7)عمر 
 ( 2020و همکاران،  8)گوپتا 

W22 

 هزینه سرمایه گذاری 
 ( 2018و همکاران، 9)ایوانف 

 ( 2019و همکاران،  10)که
 ( 2019و همکاران،  11)مولر 

W23 

 عدم اعتماد
 ( 2019)که و همکاران، 
 W24 (12،2020)مبارک و پتریت 

 عدم وجود دانش و مهارت
 ( 2021و همکاران، 13)شاو 

 W31 ( 2019و همکاران،  14)لیبونی 

 های تکنولوژیکیچالش 

W3 های  عدم وجود زیرساخت
 مناسب

 ( 2018و همکاران،  15)مکتدیر
 ( 2020و همکاران،  16)داسیلوا
 ( 2019و همکاران،  17)رادانلیو
 ( 2020و همکاران،  18)لوترا 

W32 

 اند. را به صورت مختصر شرح داده شدهها چالشدر ادامه این 

سیستم • دیجیتالتأمین  زنجیره مفهوم    ها:پیچیدگی  و  درجه  هوشمند   اول   در 

دارا  ستمیس  کی  عنوانبهرا  تأمین  زنجیرهفرایندهای   است،    یهاستمی رسیز  یکه  متعدد 

که    دهدیاجازه م ها  آن  به   تیکل در نها   کی  عنوانبه  ستمیرسیعملکرد ز  ن یا  کندیم  یبررس

  ستم یس  کیتأمین  زنجیره همچنان که    یبه عبارت  .هوشمند و هماهنگ رفتار کند  وهیبه ش

، آن است  یهاستم یرسیز  نیب  ینیب  شیپ   رقابلیمتشکل از روابط متقابل متنوع و غ   دهیچیپ 

 
1 Daú 
2 Yadav 
3 Hidalgo 
4 Ghadge 
5 Dossou 
6 Sony & Naik 
7 Umar 
8 Gupta 
9 Ivanov 
10 Koh 
11 Müller 
12 Mubarak & Petraite 
13 Shao 
14 Liboni 
15 Moktadir 
16 Da Silva 
17 Radanliev 
18 Luthra 
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متفاوت بر پیچیدگی این سیستم    هایتکنولوژی دیجیتالی و انواع    هایفناوریافزوده شدن  

یک چالش اساسی  د  توانمیهای پیچیده  افزاید و بنابراین برقراری ارتباط با این سیستممی

اینترنت اشیا دادهبرای زنجیره  از  ها را دریافت میکنند، و  های تأمینی باشد که با استفاده 

های ماشینی است)پاپس و همکاران،  و یادگیری  مصنوعیهوشمبتنی بر  ها  آن  ایهتحلیل

2021.) 

روزافزون   شیو افزا  یتکنولوژ  شرفتیبا پ :  تحلیلی و حجم محاسباتی باال  هایچالش •

به واسطه حضور فناوری تحول آفیرینی به نام اینترنت اشیا    داده  دیاز تول  یمیعظ  انیجر

تعداد  مختلف،    یدادها  یهاگاهیپا  لیو تشک  های بزرگبزرگترین منابع تولید داده  عنوانبه

محاسباتی بسیاری    هایچالشهای محاسباتی در یک زنجره تأمین که خود همواره با  فعالیت

یابد. بنابراین مدیریت کردن  بینهایت افزایش میهای تأمین و تولید و فروش دارد، در بخش

محاسباتی   صحیح  عملکرد  بر  نظارت  و  محاسبات  یک  د  توانمیاین  در  مهم  چالش  یک 

هوشمند و دیجیتال باشد که باید برای آن تمهیدات معقولی در نظر گرفته تأمین  زنجیره 

 (.2021و همکاران،  1شود)موهنتا

در    تالیجیو د  یکیزیف یهاستمیاز س  یبیترک  کهآنجایی: از  امنیت و حریم خصوصی •

و    دیهوشمند که عالوه بر تولتأمین  زنجیره  ک یاساس، در    ن یکارخانه هوشمند و بر ا  کی

 لیو تحل  هیتجز  یبرا  مصنوعیهوشاز    ا،یاش  نترنتیا  یها با استفاده از فناورداده  ینگهدار

فراهم    های در حال فعالیتبرای همه سیستم   بالدرنگ را  یو امکان همکار  کندیاستفاده م

وجود دارد. گسترش   هااتی برای این سیستم خطر   مشغول به کار هستند، لذا همواره  کند یم

  هوشمند   ی ندهایچند شبکه در فرآ  ا ی   کیو دستگاه متصل به    نیماش  نیسطح حمله با چند

را    ستمیس  ندتوانمیها  دستگاه  نیاز ا  ک یدر هر    هایریپذب یآس  از جمله این خطرات است.

متفاوت  حمله  یبرا عوامل  توسط  و  کنند.    مجدد  با شرکتبنابراین  باز  هم    د یها 

آس  یسازمان   ستمیس  ی هایریپذب یآس هم  ماش  در  یات یعمل  یهایریپذبیو  را   نیسطح 

را ندارند    یتیامن  داتیتهد  ن یمقابله با ا  ی آمادگ  شهیها همشرکتبسیاری از  کنند.    ینیبشیپ 

 
1 Mohanta 
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از مهمترین  و   دیجیتال و  تأمین  زنجیره یک  سازی  پیادهی است که در  های چالشاین خود 

 (.2020و نوذری،  فالح) هوشمند باید بدان توجه ویژه ای نمود

با    ولیمحبوب است،    نایع سنتی بسیارص  دنیای  در  ی میاتصال س:  اتصال  هایچالش •

نشان  د  توانمی  امر  نیا  ، در ابعاد مختلف صنایع  م یس  یبه اتصال ب  ایاش  نترنتیسوق دادن ا

ممکن است   میس  یب  یهاشبکه باشد. استفاده از شبکه  رساختیز  یدر طراح  رییدهنده تغ

  نترنت یا  قیاز طر  تالیجی د  یهادستگاه  ا،یاش  نترنتیمنجر شود. در انیز    یتیامن  یهایبه نگران

کوچک و چند    ی هاکنند و در شبکه ارتباط برقرار می  گریکد یشوند و با  متصل می  گری کدیبه  

مورد   یجهان  اسیدر مق ایاش  نترنتیکه ا  یاست. اما زمان  کپارچهها کامال یاتصال  ،ی دستگاه

ارتباط    گری کدیها و حسگرها به هم متصل شده و با  و تعداد دستگاه  ردیگاستفاده قرار می

  ست، یشبکه ن  کیفقط    نترنتیامیدانیم که  .  د یآاتصال به وجود می  مشکالتکنند،  برقرار می

برج  یهابلکه شامل شبکه با  اتصال سر  ،یسلول  یهاناهمگن  آهسته،    ی سرورها  ع،یاتصال 

فا   یکسوپر و    یها و شرکت  هاروالیو  استانداردها  با  مختلف است که    هایفناوریمختلف 

اتصال    ندتوانمی را مختل کنند.  ا  یاز اجزا  یکی  عنوانبهارتباط  در نظر    ایاش  نترنتیمهم 

 لیو تحل  هیتجز  نیدارد. همچن  ی اتصال خوب بستگ  کیانتقال داده به    رایز  شودمیگرفته  

خاص خود را دارد   یهایدگیچیپ   ،اریو با ارتباطات بس  مصنوعیهوشکالن داده با استفاده از  

ا  یمبتنتأمین  زنجیره  یصلا  های چالشاز    ی کیو   )رحیم و همکاران،  است  ها فناوری  نیبر 

2021). 

محیطیریسک • ز  یاندهیفزاطور  بهمشاغل  :  های  خطرات  برابر  و    یطیمحستیدر 

و   ایاش  نترنتیهوشمند که از اتأمین  زنجیره  کیهستند.    ریپذبیآس  ییآب و هوا  راتییتغ

گر و  واکنش  اریبس  ا یبال  ت یریمد  ی هاستمیس  یدارا  د یبا  کند یم   ی بانیپشت  مصنوعیهوش

پ   نفعانیچابک باشد، مانند هشدار دادن به ذ اقدامات  از خطر و کاهش    یریشگیدر مورد 

به حداقل   یبرا  یدر مرحله طراح  توانمیرا    ایاش  نترنتی و ا  مصنوعیهوش.  یسطح آلودگ

ز مح  یطیمحست یرساندن خطرات  و همچن  طیدر  کار  و  مورد    نیکسب  توسعه محصول 

و ثبت خطرات    ییمانند شناسا  یمختلف  یهانه یخودکار در زم  یاستفاده قرار داد. پهپادها

مورد   یطیمح یهایمحصوالت و نظارت بر آلودگ  عیتوز  یبرا  کیتراف  میتنظ  ،یطیمحست یز

گرفته  قرار  سنسورهااستفاده  پلتفرم   تیفیک  یاند.  در  فرآ  نیآنال  یهاهوا    ی ندهایدر 
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  ی بانیپشت  یطیمح  ستیخطرات ز  یریگند از اندازهتوانمی  د، یدر تول  ژهیبه و   ، تأمینزنجیره 

 . (2021و همکاران،  1)مونرا کنند

انرژی • اتوماس  ن یا  ایاش  نترنتیا  یهادستگاه  تیمز  : مدیریت  که  فعال    ونیاست  را 

امی با  توجه  ن یکنند،  قابل  مقدار  م  یبرا  یانرژ  یحال،  به    اردها ی لیاتصال  دستگاه متصل 

ن  گریکدی ا  ازیمورد  انرژ   ازین  نیاست.  ا  ،یبه    یبرا  یمانع د  توانمیشود،    تیریمد  نکهیمگر 

س  یاجرا  پ اشدب  ایاش  نترنتیا  یهاستمیکامل  تغ  یفناور  یهاشرفتی.  عادات   راتییو  در 

اکنون به دنبال    یانرژ  دکنندگانیو تول  شود می  یانرژ  یتقاضا  ش یکننده منجر به افزامصرف

  2)ونگهستند  ازیمورد ن  یانرژ   عیتوز  یسازنه یبه  یبرا  ایاش  نترنتیو ا  مصنوعیهوشکمک  

 . (2021و همکارن، 

 هوشممند مبتنی بر تأمین  زنجیره ییک  ساز  ادهیپ   یرکن اصل :  هزینه سرمایه گذاری •

ها به حسگرها و قطعات سخت  لوازم و دستگاه  زیتجه  ،مصنوعیهوشو فناوری    ایاش   نترنتیا

داده  یافزار که  ااست  پلتفرم  به  را  می  ایاش  نترنتیها  توان   ندینمامخابره  که  ابزارهایی  و 

داشتن    ی. از آنجا که براباال است  اریبس  زیقطعات موجود ن  نهیهز  ولی.  محاسباتی باال دارند

ها  آن  و نصب  هیاز حسگرها را به کار برد، ته  یادیتعداد ز  د یهوشمند با  کپارچهی  ستمیس  کی

و بنابراین چالش هزینه بر بودن امکانان همواره بر سر راه پیادسازی    بر خواهد بود  نهیهز  اریبس

 (. 2021های تأمین دیجیتال است)دی وس و همکارن، زنجیره 

مدرن هوشمند   یاست. در زندگ  یفرد ن یاعتماد اغلب در سطح روابط ب: عدم اعتماد •

ب  ،یامروز س  یا  ندهیفزاطور  بهمردم    ن یاعتماد  اع   یستمیاعتماد  عدم  به  است.  تماد 

 یقوتأمین  زنجیره   کیرا در توسعه  ها  آن   یممکن است اجرا   ایاش  نترنتیو ا  مصنوعیهوش

ادبنمایدو هوشمند کند   مرور  با  اما  و  یکیکه    افتیدر  توانمیموضوع    اتی.    ی هایژگیاز 

حال،    نیآنهاست. با ا  یباال  نانیاطم  تیقابل  ،مصنوعیهوشبر    یمبتن  یهاستم یس  یاساس

ب  ینگران  شهیدهد که هممطالعات نشان می هوشمند    یهاستم ینسبت به س  یاعتماد  یو 

  نترنت یا  ستمیس  کیکه    شودمیوجود دارد. به ندرت ادعا    ایاش  نترنتیبر متن در ا  یمبتن

 
1 Múnera 

2 Wang 
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تجربه کند کامالً  د  توانمی  ستمیکه س  ی رمعمولیغ   دادیو هر رو  نهیزم  ط،یهر مح  یبرا  ایاش

به شدت به دانش    نانیاطم  تیقابل  ی ابیاست که ارز  یمعن ن یکند. اعتماد به اعمل می  قیدق

معمول    ریغ   یهاو داده  دادها یبه رو  یدگیرس  یبرا  پذیریانعطافو    طیو مح  نهیاز زم  قیدق

به ندرت چن  یستگب فراهم    پذیریانعطافوجود خواهد داشت و    یدانش  نیدارد.  را  کامل 

 .( 2021و همکاران،  1)الدوواه کندمی

آفرین تحول هایفناوریو  ایاش نترنتیدرست است که ا: عدم وجود دانش و مهارت •

  انی مفهوم در م  نیمطرح است اما همجنان ا  ای پرطرفدار در دن  اریبس  کردیرو  کی  عنوانبه

که    یی ایمثال مزا  ینسبت به آن وجود ندارد. برا  ی کاف  ی از مردم، ناآشنا بوده و آگاه  یاریبس

صاحبان   از  یاریبس  یخواهد داشت برا  راهبه هم  یمنابع انرژ  ییدر صرفه جو  ایاش  نترنتیا

استفاده از   یبرا  یچندان  ل یاست که تما  یهیرو بد  نیکسب و کارها شفاف نشده است. از ا

وقت    دی نوع محصوالت با  نیا  گان کنندتأمینداخل وجود نداشته و    یدر بازارها  ی فناور  نیا

 .(2021،  2)چاروالردازندمصرف کنندگان و جلب توجه آنان بپ  یریادگی  یبرا  یادیز  نهیو هز

یمناسبهای  ساخت عدم وجود زیر • در   یمهم  اریبس  هایچالشاز    گرید  یک:  که 

  های فناوریو    ایاش  نترنتیبر ا  یو هوشمند مبتن  تالیجیدتأمین  سازی زنجیرهپیادهرابطه با  

در    یی باال  ی هاتیقابل  ی است که دارا  یافزارنرم  ی هابه پلتفرم   ازی ن  آفرین وجود دارد،تحول 

اندک باشند.    ی در بازه زمان ها  آن  لیپردازش و تحل  ،یسازرهیداده حسگرها، ذخ  یگردآور

  ازیکالن ن  نهیهز  طورهمینقدرتمند و  های  ساخت  ریقدرتمند همواره به ز  یلیتحل  یابزراها

  ی چالش بزرگد  توانمیهمواره   ی با قدرت باال و با توان رقابتهای  ساختریدارند. عدم وجود ز

در    ی ندهایفراسازی  پیاده  یبرا از  تأمین  زنجیرههوشمند  و  شکست    لیدال  جملهبوده 

 . (2021 ،3)هیاست تالیجی د  هایفناوریبر  یمبتن  یهاپروژه

 
1 Aldowah 

2 Chawla 

3 He 
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 روش تحقيق   4

دیجیتال  تأمین  زنجیرهیک  سازی  پیاده  هایچالشاین پژوهش با رویکردی کمی به دنبال بررسی  

موفق و  سازی پیادهدر ها چالشسازی کمینه هوشمند و مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا به منظور 

ضوع ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات موها چالشمنظور بررسی باشد. در این پژوهش بهمی مؤثر

  10سطحی    5نامه و بر مبنای طیف لیکرت  شو نظرات خبرگان فعال و با استفاده توزیع پرس

لفان از  ؤخبره با توجه به دسترسی م  25  استخراج گردیدند. ها  چالشمهمترین    عنوانبهچالش  

های مواد غذایی و دارویی و باتوجه به میزان تجربه و مهارت در خصوص میان افراد فعال در شرکت

تن از اساتید    13همچنین    و فناوری اطالعات و تحوالت دیجیتالی انتخاب شدند. تأمین  جیره زن

مهمترین بندی  اولویت به منظور    های برتر ایران نیز مورد نظرسنجی قرار گرفتند.خبره از دانشگاه

از یک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی    0/4تأمین  زنجیرهیک  سازی  پیادهپیش رو   های چالش

ی  هاپرسشنامه  ییایمنظور سنجش پا کرونباخ به  یپژوهش از روش آلفا  نیدر ا  ستفاده گردید.ا

ها  مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  استفاده شده است.  spssافزار  و با استفاده از نرم   مربوطه

  10با توجه به اینکه در این پژوهش    .شودمیبدست آمد که مطلوب ارزیابی    0.921هم در کل  

تحلیل عاملی  ها  چالشاند، لذا برای هر کدام از  انتخاب شدهها  چالشمهمترین    عنوانبهچالش  

 دهد.  نشان می ، متدلوژی تحقیق را(1)شکل  ای صورت گرفته است.جداگانه
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مرور ن امند ادبیات

شرو 

استخرا  چالشهای پیاده سازی 
زنجیره تامین هوشمند مبتنی بر 

اینترنت اشیا

اعمال ن ر خبرگانپاالیش چالشها و به گزینی
سحی و روش دل ی 5 ی  لیکرت  تشکی  ماتریس مقایسات زوجی فازی

اعمال ن ر خبرگان

نرمال کردن وزن هاتحلی  سلسله مراتبی  یر خطی فازی

تعیین رتبه چالشهای پیاده سازی

 پایان

 : متدولوژی تحقیق (1)شک  

 در ادامه روش تحلیل کمی استفاده شده در این پژوهش تشریح شده است.

 بندی فازی میخایلوف روش  یرخطی رتبه  4-1

در این پژوهش از یک روش تحلیل سلسله مراتبی غیر خطی فازی که به روش میخایلوف معرف  

نوذری،    است و  یک  سازی  پیاده  هایچالشمهمترین  بندی  اولویت منظور  به  ، (2020)فالح 

 نیمراحل استفاده از ا  دیجیتال استفاده شده است.  هایفناوریدیجیتال مبتنی بر  تأمین  زنجیره 

 است:  ریروش به شرح ز

 نشان داده شده است.  (1)ترسیم ساختار سلسله مراتبی: که در جدول  -1

ماتریفاز  یزوج  سات یمقا  س یماتر  لیتشک -2 فاز  ی توافق  یهاسی:  اساس    یقضاوت  بر 

خبرگان   حاتیترج  انیدر ب  یاعداد فاز  از  لیدل  نی. به همگرددمی  لینظرات خبرگان تشک
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ارائه   (4)در جدول  ها  آن  زبانی و مقیاس فازیهای  متغیر  وهش استفاده شده است. ژپ   نیدر ا

 شده است. 

 های زبانی برای مقایسات زوجی: متغییر(4) جدول 

 مقیاس فازی مثلثی  متغیر زبانی 

 (1,2,3) خیلی کم 

 (2,3,4) کم

 (3,4,5) متوسط 

 (4,5,6) زیاد 

 (5,6,7) خیلی زیاد 

های زبانی از اعداد مثلثی فازی استفاده  ، برای مقیاسشودمیهمانگونه که در جدول باال مشاهده  

𝐹به صورت    یقیاست که با سه عدد حق  یاز انواع اعداد فازشده است که یکی   = (𝑙, 𝑚, 𝑢)  

  ی است که عدد فاز  یریمقاد  نهیشیب  شودمینشان داده    𝑢کران باال که با    .شودمیداده    شینما

𝐹  که با    نییکند. کران پا  اریاختد  توانمیl    یاست که عدد فاز  یریمقاد  نهیکم  شودمینشان داده  

𝐹 کند. مقدار  اریاختد توانمی𝑚 است.  یعدد فاز کیمقدار  نیترمحتمل 

3-   : اتدوین مدل و حل مسئله  به    یفاز  یزوج  یها سهیمقا  شود میروش فرض    نی در 

= 𝑤  وزن  یاست. بردار قطع  ی مثلث  یصورت اعداد فاز  (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛)  ی ابه گونه 

. به ردیقرار گ  ییابتدا  یفاز   یهادر محدوده قضاوت  باًیتقر  تینرخ اولو  کهشودمیاستخراج  

 باشد.  برقرار ریکه رابطه ز شودمی نییتع یها طوروزن گریعبارت د
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تابع   قیکه از طر  کندیفوق صدق م  یدر نامعادالت فاز  یابا درجه  (𝑤)  یقطع  یهر بردار وزن

 است: یریگقابل اندازه ریرابطه ز یخط تیعضو
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پذیر  امکان بدیهی است که حل آن بدون استفاده از نرم افزار    ،3با توجه به غیر خطی بودن رابطه  

  استفاده شده است.  GAMSهای ایجاد شده در این پژوهش از نرم افزار  نیست. لذا برای حل مدل

برا  نهیبه  ریمقاد ا  )تابع هدف(  شاخص    یمثبت    ی هااست که تمام نسبت  نینشان دهنده 

 دیفهم  توانمیشاخص،    نیبودن ایاما در صورت منف  کنند،یصدق م  هیها کامال در قضاوت اولوزن 

ها صدق کرده  قضاوت  نیدر ا  با یتقر  یوزن  ی هاناسازگار بوده و نسبت  ایقو  یفاز  یهاکه قضاوت

 است.

 ق يتحق  يهاافته ی  5

اینترنت اشیا و    یمبتنتأمین  زنجیره  یسازادهی پ   هایچالش  یبندو رتبه  یابیمراحل مربوط به ارز

 :شودمی  میتقس یمطالعه به دو بخش اصل نیدر اآفرین تحول هایفناوری
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 خبرگاننظرات بر اساس ادغام  ی زوج یهاسهیمقا  سیماتر نییتع -1

در  ها چالشو به دست آوردن وزن  یرتبه بند به منظور ی اضیر یاستفاده از مدل ساز -2

 .قیمدل تحق

با استفاده    یفاز  یهانامهپژوهش، پرسش  نیموجود در ا  های چالش  ی بندتیو اولو  یابیمنظور ارزبه

نفر از کارشناسان    13  نینفر از کارشناسان فعال در صنعت و همچن  25  یزبان برا  یرهایاز متغ

جداول  در    یزوج  ات سیجداول مقا  نیشد. ا  افت یو در  لینامه تکمپرسش  28ارسال شد.    ی دانشگاه

 است.استفاده شده  لوفیخائی محاسبات به روش م  یجداول برا  ن یا  از  نشان داده شده است.  8تا    5

 : ماتریس مقایسات زوجی برای دسته بندی کلی (5)جدول 

W3 W2 W1  
- - - - - - - - - W1 
- - - - - - 3.8 2.7 2.1 W2 
- - - 5.12 3.95 3.1 2.5 1.75 1.5 W3 

 تکنیکی هایچالش: ماتریس مقایسات زوجی برای (6)جدول 

W14 W13 W12 W11  
- - - - - - - - - - - - W11 
- - - - - - - - - 5.1 4.2 3.1 W12 
- - - - - - 4.2 3.1 2.3 4.7 2.8 2.1 W13 
- - - 3.21 2.45 2.1 4.5 3.5 3.1 5.4 3.5 3.1 W14 

 محیطی مالی و فرهنگی هایچالش: ماتریس مقایسات زوجی برای (7)جدول 

W24 W23 W22 W21  
- - - - - - - - - - - - W21 
- - - - - - - - - 4.2 3.5 2.5 W22 
- - - - - - 4.9 3.4 2.25 3.9 3.1 2.8 W23 
- - - 4.31 2.47 1.25 4.25 3.41 2.35 3.9 3.25 3.1 W24 

 تکنولوژیکی  هایچالش: ماتریس مقایسات زوجی برای (8) جدول 

W32 W31  
- - - - - - W31 
- - - 4.25 3.47 2.5 W32 

مدل ارائه دهنده    عنوانبه(  3در مدل غیر خطی)   8تا    5های حاصل از جداول  با قرار دادن داده

، GAMSها بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و حدل مدل با استفاده از نرم افزار  ها و رتبهوزن 

به  ی  انحصارهای  در دسته  طورهمینرا در ابعاد کلی و  ها  چالشوزن و رتبه هر کدام از    توانمی
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ها  چالش  تکتکو  های کلی  آورد. نتایج محاسباتی مرتبط با حل مدل غیر خطب برای دسته   دست

 نشان داده شده است. 12تا  9در جداول 

 ی اصل هایدسته یبندوزن و رتبه :(9) جدول 

 ( تابع هدف)  رتبه وزن  کد  دسته

 W1 0.373887 1 تکنیکی 

 W2 0.281210 3 مالی و فرهنگی  ،محیطی 0.4374

 W3 0.347111 2 تکنولوژیکی 

 تکنیکی هایچالش  یبندرتبهوزن و  :(10)جدول 

 ( تابع هدف)  رتبه وزن  کد  چالش 

 W11 0.258811 2 ها ستمیس یدگیچیپ

0.3214 
 W12 0.165998 4 تحلیلی و حجم محاسباتی باال  هایچالش

 W13 0.387849 1 امنیت و حریم خصوصی 

 W14 0.194306 3 اتصال  هایچالش

 محیطی، مالی و فرهنگی هایچالش یبند رتبهوزن و  :(11)جدول 

 ( تابع هدف)  رتبه وزن  کد  چالش 

 W21 0.271194 1 های محیطیریسک

0.2541 
 W22 0.209380 4 مدیریت انرژی 

 W23 0.268777 2 هزینه سرمایه گذاری 

 W24 0.256814 3 عدم اعتماد 

 تکنولوژیکی هایچالش یبند وزن و رتبه :(12)جدول 

 ( تابع هدف) رتبه وزن  کد  دسته

 W31 0.363775 2 عدم وجود دانش و مهارت 
0.4251 

 W32 0.636225 1 مناسب های ساختعدم وجود زیر

در   که  برا  شودمیمشاهده    12تا    9جداول  همانگونه  مثبت  سازگار  یمقدار    انگر یب  یشاخص 

در  ها  چالشهای کلی و وزن  بعد از بدست آورن وزن دستهاست.  ها سیقابل قبول ماتر  یسازگار

را بدون در نظر گرفتن  ها  چالش  ها، وزن کلی همهیم با نرمال کردن وزنتوانمی  های خاص، دسته 

  (13)نرمال شده در جدول    را بدست آوریم. نتایج محاسباتی ها  آن  رتبه کلی  طورهمیندسته و  

 شده است.  نشان داده
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 دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیاتأمین سازی زنجیرهپیاده هایچالش: وزن نرمال و رتبه (13)جدول 

 رتبه وزن نرمال شده  وزن  چالش  وزن  دسته

 0.373887 تکنیکی 

 4 0.096766 0.258811 ها ستمیس یدگیچیپ

 9 0.062065 0.165998 تحلیلی و حجم محاسباتی باال  هایچالش

 2 0.145012 0.387849 امنیت و حریم خصوصی 

 7 0.072648 0.194306 اتصال  هایچالش

محیطی،  

مالی و  

 فرهنگی
0.28121 

 5 0.076263 0.271194 های محیطیریسک

 10 0.05888 0.209380 مدیریت انرژی 

 6 0.075583 0.268777 هزینه سرمایه گذاری 

 8 0.072219 0.256814 عدم اعتماد 

 0.347111 تکنولوژیکی 
 3 0.12627 0.363775 عدم وجود دانش و مهارت 

 1 0.220841 0.636225 مناسب های ساختعدم وجود زیر

جدول   در  که  زیر  ،شودمیمشاهده    (13)همانگونه  وجود  عدم  و  های  ساخت چالش  مناسب 

از    هایچالش   طورهمین عصر    0/4تأمین  زنجیره ی  سازادهیپ   هایچالش  نیترمهمامنیتی  در 

 . باشند یم دیجیتالی  هایفناوری

 شنهاداتيو پ  يريگجه ينت  6

دهد  ها اجازه می سازمان کند که به  می   ی را معرف   ها فناوری از    ی ف ی ط هوشمند دیجیتال  تأمین  زنجیره 

به دست آورند.    ی رقابت   ت ی مز   جه ی دهند و در نت   ش ی خود را افزا   ی و خارج   ی داخل   ی ها ت ی عملکرد فعال 

تسهیلگر    توان می   مصنوعی هوش ی مانند اینترنت اشیا و  های فناوری قدرت گرفته با  تأمین  زنجیره بنابراین  

.  شود می تر  ده ی چ ی مدرن روز به روز پ تأمین  زنجیره   تا فروش باشد.   تأمین ها از مرحله  بزرگی برای سازمان 

ر  تهد   ی ها سک ی اما  همچنان  برا   ی د ی پنهان  م   ی مهم  محسوب  حت شوند ی صنعت  تمام    ی .  وجود  با 

پنهان آگاه باشند و    طرات خ   ن ی از ا   د ی وکارها با اند، کسب کرده   دا ی که به صنعت راه پ   د ی جد   های فناوری 

  ، تأمین زنجیره مشاهده    ت ی قابل  د ی وکارها از هر نوع با کسب  بدانند که چگونه واکنش مناسب نشان دهند. 

ها  آن   از   ی ک ی   ی حت   ا ی عوامل    ن ی در ذهن داشته باشند. همه ا   شه ی را هم   ی ع ی طب   ی ا ی و بال   ی بر ی خطرات سا 

باز  تأمین  زنجیره راه خود را به   ی فناور   شرفت ی پ   بر سود شرکت داشته باشد.   ی قابل توجه   تأثیر د  توان می 
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تأمین  زنجیره   ران ی مد و این امر    دهند   ر یی ها را تغ ستم ی کند که دائمًا س کند و کسب و کارها را مجبور می می 

  سازگار شوند.   تال ی ج ی نوع اختالالت د   ن ی کنند و با ا   ت ی خود را تقو   ی که دائمًا استعدادها   کنند ی را ملزم م 

  کنندگان و تأمین   ان ی شرکت با مشتر   ک ی   ی منابع داخل   ر ی و سا   ها ستم ی س   ها، ت ی فعال   ی اگرچه هماهنگ 

  ی را برا   ی بزرگ   های د چالش توان می اما    آورد، ی را فراهم م   ها نه ی و هز   ت ی ف ی امکان کسب منافع در عملکرد، ک 

  تر سازی مؤثر پیاده در  د  توان می ها  آن   و مدیریت کردن ها  چالش درک این  ها به همراه داشته باشد. شرکت 

و استفاده از این تحوالت دیجیتالی  سازی پیاده  های چالش کمک کننده باشد.زیرا با کاهش میزان  ها آن 

  توان می های تولیدی  های سازمان یکی از مهمترین بخش   عنوان به   ها شرکت تأمین  زنجیره محصوالت در  

استفاده  نمود.   بیشترین  شدن  دیجیتالی  مزایای  از  م   را  تا  شد  کوشیده  پژوهش  این  در  همترین  لذا 

دیجیتال و هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا  تأمین  زنجیره یک  سازی  پیاده پیش روی    های چالش 

سازی  پیاده   های چالش در این پژوهش ابتدا با استفاده از بررسی مرور ادبیات    مورد بررسی قرار گیرد. 

نظرات برخی از اساتید    طور همین استخراج گردید و سپس با استفاده از نظرات خبرگان فعال در صنعت و  

دلیل  های تند مصرف به در این مطالعه برخی از شرکت   مشخص گردید. ها  چالش دانشگاهی مهمترین  

  های اساسی این صنایع و اهمیت باالی محصوالت ها و با توجه به ویژگی ان به این شرکت مؤلف دسترسی  

ر نظر گرفته شدند. به منظور تعیین رتبه این  مطالعه موردی د   عنوان به ها  در زندگی روز مره انسان ها  آن 

از یک روش تحلیل سلسله مراتبی غیر خطی فازی استفاده شد. نتایج  ها  آن   برای درک اهمیت ها  چالش 

که   داد  زیر   های چالش نشان  نبود  به  مهمترین    مناسب های  ساخت مرتبط  که  های چالش از  است  ی 

بدان نیاز دارد. این بخش از جمله الزامات اساسی    یک سیستم مبتنی بر تحوالت دیجیتالی سازی  پیاده 

دیگری سازی  پیاده  فناوری  هر  شرکت د  توان می نیز    در  از  بسیاری  که  طوری  وجود  باشد  بدون  ها 

عدم وجود آمادگی الزم در سازمان برای پذیرش فناوری(    طور همین )تکنولوژیکی و فنی و  های  ساخت زیر 

باشد  های بلوغ سازمانی می ه مؤلف یکی از  ها  ساخت این زیر   گام بر نمی دارند. سازی  پیاده مناسب در مسیر  

امنیتی در رتبه دوم قرار گرفته که    های چالش رتبه باالی این گزینه باشد.  د تأییدکننده  توان می که خود  

دریافت که مباحث مرتبط با امنیت سایبری چه    توان می ور فناوری اینترنت و شبکه  با توجه به حض 

  ن ی مهمتر   ی خصوص   م ی و خطرات مربوط به حفظ حر   ی بر ی سا   ت ی امن داشته باشد.  د  توان می اهمیت باالیی  

  ی ها از سازمان  ی ار ی بس  ی برا  ی قابل توجه  های چالش .این امر  است   ی ت ی محققان و متخصصان امن  ی نگران 
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  ا ی اش   نترنت ی ا   های پذیری فناوری آسیب   ی بر ی سا   ت ی امن   ع ی شا   ج ی حمالت را   همواره به همراه دارد. ی  تجار 

  ا ی اش   نترنت ی ها در ا است که ارتباط متقابل شبکه   ل ی دل   ن ی صرفًا به ا پذیری  آسیب   ن ی را نشان داده است. ا 

  د ی جد   ی ها حل به راه   از ی کند که ن اعتماد را فراهم می   رقابل ی ناشناس و غ   نترنت ی ا   ق ی از طر   ی امکان دسترس 

در    ی قابل توجه   ها تأثیر آن   از   ک ی   چ ی ه   ، که شناخته شده است   ی های چالش همه    ن ی دارد. از ب   ی ت ی امن 

تأسف است که کاربران    ی جا   ، حال  ن ی ندارند. با ا  ی خصوص   م ی و حر  ت ی مانند امن  ، ا ی اش  نترنت ی ا   ی سازگار 

مانند از    ی اد ی ز   خسارات و باعث    ، را تا زمان وقوع مشکل ندارند   ی ت ی امن ات  تأثیر الزم درباره  تأیید  اغلب  

ی در  های چالش در مرحله بعدی عدم وجود دانش کافی از مهمترین    شوند. دست دادن اطالعات مهم می 

رسد  بنابراین به نظر می   ها توجه کرد. ا باید بدان دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشی تأمین  سازی زنجیره پیاده 

اینکه باید با تربیت نیروی متخصص در جهت    که باید با افزایش دانش تخصصی در دانشگاه عالوه بر 

ی سازمان گام برداشت، باید دانش عمومی در خصوص تحوالت دیجیتالی را  هوشمندساز اهداف    شبرد ی پ 

افزایش یافته و اعتماد    ها فناوری ها نیز رشد داد تا آمادگی سازمان برای پذیرش  در عموم کارکنان سازمان 

  دریافت که   توان می های صنعتی نیز افزایش یابد. بنابراین  در چرخه   ها فناوری نسبت به استفاده از این  

د  توان می ها است و  از مهمترین وظایف مدیران توسعه فناوری در سازمان ها  چالش مدیریت کردن این  

 را در حد قابل قبولی افزایش دهد. تأمین  زنجیره چابکی و پایداری  

تکنولوژیکی  های  ساخت زیر سازی  پیاده بررسی این مقاله عالوه بر وجود و    که آنجایی الزم به ذکر است که از  

ات  تأثیر ع مختلف نیاز به حضورمنابع انسانی توانمند و خبره برای درک بهتر مفاهیم مرتبط با  در صنای 

روز دنیا    های تکنولوژی و آموزش نیروهای خبره و آشنا به    ها تحوالت دیجیتالی دارد، لذا رفع این محدودیت 

سایر صنایع  تأمین  ره زنجی بر دقت پژوهش بیفزاید. همچنین حضور تکنولوژی اینترنت اشیا در  د  توان می 

پیشنهاد    عنوان به را ارائه دهد. بنابراین    وچارچوب قدرتمندتری   مدل د  توان می مطالعه موردی نیز    عنوان به 

سایر صنایع )برای  تأمین  زنجیره آتی عالوه بر بررسی حضور فناوری اینترنت اشیا در    های پژوهش در    توان می 

تحول آفرین مانند زنجیره    های فناوری حضور بسیاری از    های چالش قدرتمندتر و دقیقتر(،  بندی  اولویت ارائه  

و    مصنوعی هوش )مانند ترکیب    ها فناوری استفاده ترکیبی از این    های چالش بلوکی، یادگیری ماشین و  

 ارد. ( را مورد بررسی و واکاوی قرار د شود می چیزها شناخته    مصنوعی هوش   عنوان به اینترنت اشیا که  
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Over the past thirty years, logistics has undergone tremendous change from a purely 

operational performance that led to sales or production and focused on securing supply 

and delivery lines to customers, with the transformation of intelligent technologies 

into a professional operator. In today's world, the fourth generation of industry has 

forced companies to rethink how their supply chain is designed. In this case, in 

addition to the need for adaptation, supply chains also have the opportunity to reach 

operational horizons, use emerging digital supply chain business models, and 

transform the company into a digital supply chain. One of the transformational 

technologies that has had a tremendous impact on the supply chain in this regard is 

IoT technology. This technology, as one of the largest sources of data production, can 

facilitate supply chain processes in all its dimensions. However, due to the presence 

of the Internet and the location of supply chain components in the context of 

information networks, this digital supply chain always faces major challenges. 

Therefore, in this paper, an attempt was made to examine and prioritize the most 

important challenges of implementing a supply chain 0/4 using a nonlinear 

hierarchical analysis method. In order to investigate these challenges, the opinions of 

experts active in the supply chain of Fast-moving consumer goods industries (FMCG) 

were used as a case study as well as some academic experts.The results show that the 

lack of technological infrastructure and security challenges are the most important 

challenges of implementing supply chain 0/4 in the era of digital developments, which 

should be given special attention for a successful implementation. 
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