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  SCM )( تامين يي زنجيره آكار بر  RFIDي ژتكنولونقش و كاربرد بررسي 
  با تاكيد برصنايع غذائي    

  
  :چكيده 

امروزه زنجيره تامين با استفاده از تكنولوژي هاي جديد توانسته يك زنجيره همكاري در بين شركت هاي 
يا همان سيستم  RFIDن تكنولوژي ها برترين و مهمترين اي. مختلف خود و در يك محيط جهاني ايجاد نمايد 
يكي از نويدبخش )  RFID(شناسايي از طريق امواج راديوئي. هاي شناسايي از طريق امواج راديويي مي باشد 

كاالهاي فاسد شدني و با عمركوتاه و  .ترين پيشرفته ترين تكنولوژي هاي منتشر شده در سال هاي اخير است 
د كه بيشترين مشكالت و چالش ها را براي مديريت زنجيره تامين ايجاد به خصوص مواد غذايي مواردي هستن

نيازهاي خاص براي رديابي و پيگيري جريان  ،اين چالش ها عمدتا به علت تنوع در تعداد كاالها . مي كنند 
است  كاال در طي زنجيره تامين ، عمر كم محصوالت ، نياز به كنترل دما در زنجيره تامين و حجم باالي كااليي

يكي از بهترين راه حل هاي ممكن است كه به مديريت   RFIDاستفاده از سيستم . كه با آن سروكار داريم 
در صنايع غذايي .  زنجيره تامين درحل مشكالت  لجستيكي كاالهاي فاسد شدني كمكهاي فراواني خواهد كرد 

 .مان ذخيره محصول نهايي كوتاه مي باشد عموما انبارش كاال به دليل احتمال زياد فساد كاال و كوتاه بودن ز
نگهداري و فروش مواد غذايي سبب تغيير در تقاضاي مصرف كنندگان  ،توزيع ،امروزه تغيير در نحوه توليد

به منظور اطمينان از عملكرد مطلوب . جهت افزايش كيفيت و زمان ماندگاري بسته هاي مواد غذايي شده است 
از آن جمله مي توان  ،نوآوري هايي در اين صنعت بوجود آمده است ،اد غذاييبسته بندي در زنجيره تامين مو

  . يا هوشمند بسته بندي اشاره كرد  به روشهاي فعال
 

 ،شناسايي خودكار كاال، SCM  ،RFID:  ژه هاي كليديوا
  ، سيسـتمهاي اطالعـاتي،  فناوري اطالعات اطالعات، 

  اثر شالق چرمي، كارآيي

  مقدمه -۱

   .به عنوان يكي از ده تكنولوژي برتر دنيا معرفي شد ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴در سال  RFIDتكنولوژي 
ايجـاد محيطـي اسـت كـه اشـياء در آن       RFIDهدف تكنولوژي ) ۱۳۲-۴۸، ص ۲۰۰۵جانز بي و پيت ام جي، (

اچ اسميت (.شناسايي شده و از كارخانه تا محل فروش يا انبار قابل پيگيري و رديابي باشند ،تشخيص داده شده
بي شك قبل از اقدام جهت استقرار هر تكنولوژي مـي بايسـت اسـتراتژي    ) ۳۰۱-۱۱، ص ۲۰۰۳و كونسيسكي، 

ميل به آن و انتخاب آن تدوين شده تا سازمان بتواند مسيري روشن را جهت استقرار بـي نقـص آن پـيش روي    
اسـتراتژي  . افل بيان مي گـردد گاهي از اين استراتژي تحت عنوان استراتژي تكنولوژي در مح. خود داشته باشد 

 .تكنولوژي توسط صاحبنظران مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است 
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