
 

 

 ؛ هیأت علمی دانشگاه الزهرا 1زاده رضا سمیع

 دانشگاه الزهرا  دانشجوی دکتری ؛2شهال زندی               

 

شده  یتالیجید یا ندهیروزمره ما به طور فزا یجهان را فرا گرفت، زندگ نترنتیدر طول دو دهه گذشته، همانطور که انقالب ا

 کیستبه صنعت لج یتواند ضربه ا یامر م نیشوند، ا یم یکیزیمحصوالت ف نیگزیجا یتالیجید یکه دانلودها ییاست. از آنجا

شود. در  ینسبت به قبل ارسال م یشتریب یرخ داده است: در حال حاضر بسته ها یوارد کند. اما در واقع، اتفاق قابل توجه

 ک،یبا لجست کیبا ارتباط نزد عیصنا ریکه سا ییشود. از آنجا یداده م لیبسته و سند در سراسر جهان تحو ونیلیم 85هر روز، 

 – ابدییم شیافزا کیدر صنعت لجست تالیجیاحتمال اختالل د شوند،یمتحول م تالیجید یتوسط فناور ،یفروشمانند خرده

 لیشده است. بازار تحو گام تحویل نیدر آخر یتالیجیمنجر به ورود تازه واردان د کیالکترون تجارت ظهور مثال، عنوان به

 دهندیکوچک اجازه م یهاو به شرکت کنندیم دایپ یاندهیفزا تیاهم کیت لجستدر صنع تالیجید یهامهمتر از آن، پلتفرم

 بخش رقابت کنند.  نیا هایابرقدرتداشته باشند و با  یجهان یتا دسترس
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" امروز، خلق ارزش فردا  نشیارائه ب"  

 ترندهای لجستیک 
 

 ی لجستیک ترندها (1شکل)
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کمک  کیصنعت لجست ندهیمتحول کننده آ راتییتغ یابیدر جهت توانندیرا که م ییهایو نوآور یدیکل یندهاتر

دیدگاه از  .((3( و )2شکل) ) شوندیم میتقس یکیو تکنولوژ یاجتماع - کسب و کاری، عمدتا به دو دسته ((1)شکل)کنند

کار را در صنعت 19 دیکو یریو همه گ Yکار نسل  یروین شیسالخورده، افزا تیجمع ون،یاتوماس ،یو اجتماع کسب و کار

 یمستمر و ارتقا یریادگی ر،یپذانعطاف یکار یهاستمیها، سکه با ربات ییهابه شدت متحول کرده است. انسان کیلجست

را  ندهیکار آ یرویبمانند، و ن یابتنگر باشند، رق ندهیتا آ کندیکمک م وکارهابه کسب کنند،یها به طور مشترک کار ممهارت

 جذب و حفظ کنند.

از  - شوندیم یاز سهامداران معرف یاگسترده فیتوسط ط یشتریب یتالیجید یهایآورفنامروزه  از دیدگاه تکنولوژی

-فنازاستفاده  کوچک نوآور. یهاآپتا استارت یفناور یهاافزارها و شرکتنرم ،یجهان کیدهندگان خدمات لجستارائه

سود، سطح خدمات و در  شیافزا تالیجید یهایفناور شتریبه همراه داشته باشد. ب یملموس یایمزا دیبا تالیجید یهایورآ

را  یدیکامالً جد کسب و کاری یهامدل یحت هایورآفن ریکه سااست  یدر حالاین . دهندیم دیرا نو هانهیکاهش هز تینها

مناسب و ورود  تالیجیموارد استفاده د افتنیامروزه  .دهندیرا ارائه م یدیجد یدرآمد یهالیپتانس نیو بنابرا کنندیم جادیا

  ها است.شرکت یبرا یچالش بزرگ ،تالیجیتحول د ریبه مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اجتماعی  یکسب و کارز دیدگاه ا کی لجست یترندها (2شکل)

 

پایدار لجستیک  
Sustainable Logistics 

 یبندبسته  در یبازنگر

Rethinking Packaging 

 کانتینرسازی هوشمند

Smart Containerization 

 

چنللجستیک اُمنی  
Omnichannel Logistics 

 

 صوالت تازهحزنجیره م

Fresh Chain 

 

 ارکتیشاقتصاد م

Sharing Economy 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکنولوژی  دگاهیاز د کی لجست ی( ترندها3شکل)

 

هر کاربرد در مورد  یدر مقاالت آت و ترندهای لجستیکی به طور خالصه ارائه شودمهم ترین شده است  یمقاله سع نیدر ا

 شرح داده خواهد شد. لیبه تفص در صنعت لجستیک کی

 

 

 

 

 

  لیو تحل هیتجز

 عظیم یهاداده
 Big Data Analytics 

 ونیو اتوماس کیربات
Robotics & Automation 

افزوده و  تیواقع

  یمجاز

Augmented &Virtual 
Reality 

 

اءیاش نترنتیا  

Internet of Things 

 

نیبالک چ  

Blockchain 

 

تالیجید یدوقلوها  

Digital Twins 

افزوده و  تیواقع

  یمجاز

Augmented &Virtual 
Reality 

یسه بعد نتیپر  
3D Printing 



 

 
 

 

 3یافزوده و مجاز  تیواقع

 یک یزیو ف تالیجید یایدن بیترک

اطالعات مناسب را در  کندیم کمک کناندهد و به کار شیرا افزا کیلجست یورو بهره تیفیک تواندی( مARافزوده ) تیواقع

تا  سازدیرا قادر م کیدهندگان لجست( ارائهVR) یمجاز تیواقع یکنند. فناور افتیزمان مناسب در مکان مناسب در

 کنند. یابیتجربه و ارز ،یطراح ندهایمواد و فرآ انیجر یسازنهیبه یبرا تالیجید یایرا در دن ییهاطیمح

 

 4بزرگ یداده ها لیو تحل هیتجز

 ،ءایاش نترنتیو ا تالیجیگسترده تحول د زانیم ا توجه بهاست. ب رییداده محور در حال تغ نشیقدرت ب قیاز طر کیلجست

 لیبر ارزش آن پتانس یگذار هیکرد. سرما افتیدر نیتام رهیمختلف زنجها را از منابع از داده یاسابقهیب ریتوان مقادیم

 دهد.یارائه م دیکسب و کار جد یهامدل جادیو ا سکیکاهش ر ،یمشتر جربهبهبود ت ،یاتیعمل ییکارا شیافزا یبرا یمیعظ

 

 5ء ای اش نترنتیا

روزمره  اءیبر داده را دارد. اش یمبتن کیلجست عیو تسر ءاشیا دیگر را به یزیهر چ باًیاتصال تقر تی( قابلIoT) ایاش نترنتیا

خودگردان  یکیلجست یندهایبه طور فعال در فرآ نیو بنابرا کنند رهیپردازش و ذخ افت،یتوانند اطالعات را ارسال، دریاکنون م

 جادیا یعمل یهانشیو ب دهدیگسترده را م یسودها دینو کیدهندگان لجستبه ارائه اینترنت اشیمحور شرکت کنند. ا دادیو رو

 .شودیم دیجد یهاحلو راه رییکه باعث تغ کندیم

 

 6ون یو اتوماس کیربات

 یهاشرفتیپ لیبه دل کیربات یهاحلشده است. راه کیهوشمند وارد صنعت لجست کیبا استفاده از ربات ونیموج اتوماس نیاول

 را  یورو بهره کنندیم یبانیبدون نقص پشت یندهایشده و از فرآ کیلجستتر بودن، وارد و مقرون به صرفه یورآفن عیسر

 
3 Augmented &Virtual Reality 
4 Big Data Analytics 
5 Internet of Things 
6 Robotics & Automation 



 

 

 

 نهیدر زم کنانخواهند داشت و به کار نیتام رهیدر زنج یشتریب یهاثابت، نقش ای تحرکم یها. روباتدهندیم شیافزا

 .کنندیکمک م 7لیما نیآخر لیتحو یهاتیفعال یونقل و حتحمل ،یانباردار

 

 8چنل منی اُ کیلجست

نه تنها حضور داشته باشند، بلکه در متناسب  کیلجست یهامستلزم آن است که شبکه منی چنلاُ  یفروشخرده یبعد نسل

مستلزم  شتو بازگ fulfillment ا،یپو لیتحو یهانهیمهارت داشته باشند. گز زیها ندر همه کانال انیمشتر یازهایکردن ن

 است.لجستیک دهندگان فروشان و ارائهخرده دکنندگان،یتول نیب یها و همکارداده یگذاربه اشتراک ،یفناور یسازکپارچهی

 

 9دار یپا کیلجست

سازگار با  یهاوهیبه ش یفور ازین ،ردایپا یهاحلراه یها برالتو دو انیرو به رشد مشتر یو تقاضا یطیمحستیتعادل ز عدم

کرده است. همراه با  جادیعمر محصول، ا انیپا تیریاز استخراج مواد خام تا مد ن،یتام یهارهیرا در زنج ستیز طیمح

کمک  کیبه سبز شدن صنعت لجست ،سهیالتت یجبران کربن برا یهاحلو راه تحرک با انتشار صفر نه،یبه یندهایفرآ

 .کندیم

 

 10یهوش مصنوع

توسط  رشیبزرگ و پذ یهاداده لیو تحل هیتجز ،یقدرت محاسبات ،نیماش یریادگی یمواز شرفتیپ با( AI) یمصنوع هوش

انداز و با چشم صیو تشخ ینیبشیپ یهاتیبا قابل یاست. هوش مصنوع کیلجست صنعتدر افتنیتوسعه در حال رهبران 

 .بخشدیرا بهبود م نیتام رهیزنج ییکارا ،یبه مشتر دیجد اتیگردش کار هوشمند و ارائه تجرب تیهدا

 

 

 
7 Last mile 
8 Omnichannel 
9 Sustainable Logistics 
10Artificial Intelligence  



 

 

 

 11تال یجید یدوقلوها

ها را شرکت ،یواقع ایبالقوه  یکیزیف یندهایو فرآ اءیفرد از اشو منحصربه یمجاز یهاشیعنوان نمابه تالیجید یدوقلوها

 یهایکپ نیکنند. ا یو نگهدار تیریتجسم، نظارت، مد ،یطراح یخود را به طور مؤثرتر یهاییتا دارا سازدیقادر م

 یمبتن کسب و کار یهامدل ایجادبه  شوند،یم تیهدا یو انرژ اتوماسیوند، یتول ،یمهندس عیشده که توسط صنا یسازهیشب

 .کنندیاند، کمک مساخته شده یاتیعمل یهاارزشمند از داده یهانشیکه بر اساس ب دیبر خدمات جد

 

 12ن یبالک چ

را در  شتریب تیتواند اعتماد و شفافیم بطمرت یهایورآفن ریو سا نیبالک چ ،یجهان نیتام یهارهیاز زنج یدگیچیپ حذف

قرارداد هوشمند و  میکند. مفاه یبانیپشت یو تجار یادار یندهایفرآ ونیکند و از اتوماس لیتسه انیو مشتر نفعانیذ نیب

 دیجد کسب و کاری یخدمات و مدل ها یرا برا ییهاشده به عنوان پرداخت قابل اجرا، فرصت یزنگاربالقوه ارز رم رشیپذ

 کند. یم جادیا کیدر لجست

 

 13ی سه بعد نتیپر

را   ید یتنوع جد یبعدسه نتیپر تر،یمحل لیو تحو دیتولکمتر،  عاتیضا شتر،یب یسازیسفارش ی برا ییهافرصت قیتشو با

  نی گزینه جا کنند،یم بیترک ی سه بعد یرا با چاپگرها  یاز آنها ساخت سنت  یاری و بس کندیاضافه م   دیتول یهایبه استراتژ

سه    یچاپگرها یرا هماهنگ کنند و از شبکه ها  دهیچیپ یبیترک د یتول یهاشبکه نندتوا یم کی. ارائه دهندگان لجستکنندیم

 استفاده کنند.  دی جد یکی ارائه خدمات لجست یبرا یبعد
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logistics/ 

 
11 Digital Twins 
12 Blockchain 
13 3D Printing 
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