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 چکیده

های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره مدیریتی در زمان هایبحثترین با اهمیت جمله گندم همواره از تأمینزنجیره 
همچون احتمار به مخاطره افتادن سووتمت ک کیتیت گندم ک  هاییعاملکند اهمیت این محصووور را متمایم می تأمین

برخی از پژکهشگران عقیده دارند که اینترنت  سوازی اسوت.  همچنین حجم باالی هدر رفت آن به کیژه در بخش ذخیره
کشوواکرزی در ن ر  تأمینزنجیره  هایمسووهلهحل توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای اشوویار را می

ندم سوووازی زنجیره تامین گکارگیری اینترنت اشووویار در بخش ذخیرهه ب تأثیریابی زاین پژکهش با هدف ارلذا، گرفت. 
شوورکت خصوووصووی ک دکلتی ف ار در حوزه   45های این پژکهش از طریق پرسووشوونامه از صووورگ گرفته اسووت. داده

پژکهش از رکش  هایآزمون فرضیهفراهم شده است. برای  9911ان خراسان رضوی در سار سازی گندم در استذخیره
دهد می نتایج پژکهش نشان استتاده شده است. ک آزمون فریدمن ایآزمون کیلکاکسون تک نمونه ،تحلیل عاملی تائیدی

های ر حوزهد پرشماریپیامدهای مثبت تواند میگندم  تأمینسوازی زنجیره  کارگیری اینترنت اشویار در بخش ذخیره ه ب
ها، افمایش درآمد، حتظ کیتیت، بهبود ن ارگ ک رکی کاهش همینه داشته باشداقتصادی، عملکردی ک بازاریابی به همراه 

 نشووان داد که افمایش درآمد با میانگین بررسوویی این هاهمچنین، یافته .دارد تاثیر مثبت مشووتریانک افمایش رضووایت 
 ک پس از آن به ترتیب حتظ کیتیت گندم ک رضووایت آیدمی به شوومارکارگیری اینترنت اشوویار ه ب تاثیرترین مهم 45/9

 .گیرندمیهای ب دی قرار در رتبه (16/5) هاک کاهش همینه (19/5) ، بهبود ن ارگ(60/9) مشتریان

 JEL:  L15 ،M11 ،M15 بندیطبقه

 استان خراسان رضوی ،کشاکرزی تأمین زنجیره، افمایش درآمد ،راشیا اینترنتفناکری اطتعاگ،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
ها را کشاورزی مواردی هستند که بیشترین چالش هایکاالهای با عمر کوتاه و به خصوو  مصصوول  

 حسووواسرا  هااین مصصوووول تأمین. آنچه که زنجیره آورندبه وجود می تأمینبرای مدیریت زنجیره 

 همچون کیفیت و ایمنی غذایی و متغیرهای مرتبط با شرایط آب و هوایی هاییعاملکند اهمیت می

 Gunasekaran et) است تأمیندر طول زنجیره  هاحجم باالی هدر رفت این نوع مصصوول  به ویژهو 

al., Tsolakis et al., 2014 .) درصد مواد  04دهد که در ایاالت متصده تا نشان می بررسینتایج یک

 04. در ایران نیز سووواالنه حدود (Gunders, 2012) رودتا زمان مصووورز از بین میغذایی از مزرعه 

حجم باالی ضایعات (. Cheraghalipour et al., 2017) شودتولیدی فاسد می هادرصود کل مصصول 

کند. چرا که، کشوواورزی به ویژه در راب ه با مصصووول گندم اهمیت بیشووتری ییدا می  هایمصصووول

جمله گندم به لصاظ نقش یراهمیت در الگوی غذایی بیشوووتر مردم جهان و ایران، تنها یک غالت از 

با  برابر (.Ghalibaf et al., 2016) کاالی اقتصووادی نیسووت بلنه جنبه سوویاسووی و راهبردی نیز دارد

رود درصد گندم تولید شده در کشور هدر می 14گزارش شورکت بازرگانی دولتی ایران ساالنه حدود  

. با توجه به تولید ساالنه حدود دهدسوازی این مصصوول رم می  بخش عمده آن در مرحله ذخیرهکه 

هزار تن  05هدر رفت گندم برابر با  ازهزار تن گندم در استان خراسان رضوی سهم این استان  054

در کشووورهای در . کندهای قابل توجهی را به این اسووتان تصمیل میکه هزینه در سووال خواهد بود

های سنتی در بخش به دلیل اسوتفاده گسترده از شیوه ال توسوعه حجم زیادی از هدر رفت گندم،  ح

های بهنگام و دقیق از همین رو، رهگیری (.Khader et al., 2019) سوازی این مصصوول است  ذخیره

هدز ا باینترنت اشیاء و  ماننداطالعاتی ییشرفته  هایفناوریکشواورزی با اسوتفاده از    تأمینزنجیره 

به منظور نظارت بر سوووالمت و کاهش  هادسوووتیابی به رهگیری و تسوووهیم اطالعات این مصصوووول

 (.Feng et al., 2013) آیدمی به شمارهای مربوط به آنها موضوعی حیاتی هزینه

را در دانشووگاه،  یاریتوجه بسوواخیر  هایدر سووال اسووت که 1زنندهبرهم اینترنت اشوویاء یک فناوری

برخی از یژوهشگران بر  .(Lee & Lee, 2015)است  داشوته  به خود مع وز یصونعت و بخش عموم 

های موجود به منظور حل وریاتوان به عنوان ینی از بهترین فناین باورند که اینترنت اشووویاء را می

                                                           
1  Disruptive technology 
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در طول زنجیره  سامانهارائه بازخورد و اصوال    و هامرتبط با رهگیری و ردیابی مصصوول  هایمسوئله 

هدز اینترنت اشیاء این است که زنجیره تأمین چرا که،  (.Atzori et al., 2010) در نظر گرفت تأمین

 ,.Chui et al) کند آسووانگریرا شووفاز کند و از این طریق فرایند جسووتجوی اطالعات مرتبط را  

بار  نخستینتی ایجاد و برای آیعبارت اینترنت اشویاء در مرکز شوناسایی خودکار دانشگاه ام  (. 2010

المللی گزارشووی که اتصادیه بیننخسووتین معرفی شوود. این مفهوم با  (1111) توسووط کوین اشووتون

. در سال (Mishra et al., 2016)منتشور ساخت عمومیت یافت   5445ارتباطات از راه دور در سوال  

یک زیرساخت شبنه جهانی یویا "های تصقیقاتی ارویا اینترنت اشیاء را به عنوان ، شاخه یروژه5441

های ارتباطی متقابل و اسووتاندارد که در نامهموافقتهایی اسووت و مبتنی بر توانمندی-که دارای خود

های فیزینی و شووخصوویت مجازی خود را دارا  مجازی هویت، ویژگی آن هر یک از اشوویاء فیزینی یا

تعریف  "کنند و در شبنه های اطالعاتی ادغام شده اندهای هوشومند اسوتفاده می  هسوتند و از رابط 

 برد شوواملاز آن بهره می اشوویاء نترنتیاکه  یاسوواسوو یفناور . ینج(Vermesan et al., 2011)کرد 

 یاربردک هایو نرم افزار یابر انشیافزار، را انیم ،میسیحسگر ب یها، شبنهرادیویی بسامدشناسایی 

و بالدرنگ مواد و تر سازی امنان رصد دقیق، از طریق فراهماینترنت اشویاء  .شوود می اشویاء  نترنتیا

ا هفروشی و قفسه فروشگاهکار از خط تولید و انبارداری گرفته تا خردهو، فرایندهای کسبهامصصوول 

سازی در زنجیره تأمین مرحله ذخیره در کشوورهای در حال توسوعه  در این بین، کند. می دگرگونرا 

به  هااین مصصولحجم زیادی از هدر رفت اهمیت بیشتری است. زیرا  دارایکشاورزی  هایمصصوول 

 (.Khader et al., 2019) سازی استهای سنتی در بخش ذخیرهدلیل استفاده گسترده از شیوه

ورت صوو هاییبررسوویکارگیری اینترنت اشوویاء بر زنجیره تامین کشوواورزی ه ب تأثیرتا کنون در مورد 

های انجام شوووده در این حوزه به مبانی نظری موجود برخی از یژوهش مبنایبر  .یوذیرفتوه اسوووت  

 ,Akkerman et al., 2010; Leng et al., 2018; Shafiee-Jood & Cai) ییامدهای مالی و اقتصادی

 ,Chen)برخی به ییامدهای بازاریابی  ( وZhang et al., 2017) برخی به ییامدهای عملیاتی (،2016

2015; Yan et al., 2017 ،)کارگیری فناوری اینترنت اشوویاء در زنجیره تامین کشوواورزی اشوواره  ه ب

سوووازی ها به طور ویژه تأثیر این فناوری روی بخش ذخیرهانود اما هی  یک از این یژوهش داشوووتوه 

 هایبررسوویحال حاضوور دیگر، در  سوووییاز  .اندمورد تاکید و توجه قرار ندادهرا زنجیره تامین گندم 
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که  یمتمرکز است، در حال ءایاشو  نترنتیا یکاربرد یهاها و برنامهیبر توسوعه فناور  ءایاشو  نترنتیا

(. Tang et al., 2018) یردازدینم هاسووازمانبر عملنرد  ءایاشوو نترنتیا یبه تأثیر اجرا یقیتصق  یه

 هایسووازی مصصووول برای بخش ذخیره ءایاشوو نترنتیاکه  ایگسووترده ظرفیتبه رغم ، همچنین

 هایمرحلهدر  این فناوری از سوی فعاالن این حوزه رشی، یذکشواورزی از جمله گندم به همراه دارد 

ه ب سازدمشخص ضرورت انجام یژوهشی که بنابراین، (. Kamble et al., 2019) باشدمیخود  آغازین

در یی خواهد  هاییگذاریچه ییامدها و اثرکوارگیری اینترنت اشووویاء در زنجیره تامین کشووواورزی  

تواند ضومن ایجاد بینشوی مناسب   هایی میهای چنین یژوهشزیرا یافتهشوود.  احسواس می  داشوت 

سوووازی زنجیره تامین گندم، کارگیری اینترنت اشووویاء در بخش ذخیرهه بهایی اثرگذارینسوووبت به 

آنها در اتخاذ گذاران این حوزه فراهم آورد و به خ وط راهنمای ارزشمندی را برای فعاالن و سیاست

در  .کندکارگیری این فناوری کمک ه های مناسب در راستای بگذاریهای صصیح و سیاستتصومیم 

جیره سازی زنکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیرهه ب تأثیر بررسییژوهش این هدز  این راسوتا، 

ها، افزایش درآمدها، بهبود نظارت، حفظ روی کاهش هزینه یدر اسووتان خراسووان رضوووتامین گندم 

 ،به منظور دستیابی به هدز یژوهشو  تعیین شدکیفیت و افزایش رضوایت مشوتریان در این بخش   

 :شدم ر  زیر  شنلبه  تصقیق هایفرضیه

سووازی زنجیره تأمین گندم روی کاهش کارگیری اینترنت اشوویاء در بخش ذخیرهه : باول فرضیی ه

 مثبت دارد. تأثیرها هزینه

سووازی زنجیره تأمین گندم روی افزایش کارگیری اینترنت اشوویاء در بخش ذخیرهه : بفرضیی ه دو 

 مثبت دارد. تأثیردرآمد 

سووازی زنجیره تأمین گندم روی بهبود کارگیری اینترنت اشوویاء در بخش ذخیرهه : بفرضی ه ویی   

 مثبت دارد. تأثیرنظارت بر این مصصول 

سازی زنجیره تأمین گندم روی حفظ گیری اینترنت اشویاء در بخش ذخیره کاره : بفرضی ه هاار   

 مثبت دارد. تأثیرکیفیت این مصصول 
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سازی زنجیره تأمین گندم روی افزایش کارگیری اینترنت اشویاء در بخش ذخیره ه : بپنجم فرضی ه 

 مثبت دارد. تأثیررضایت مشتریان 

 تحق ق روش

هد که دکارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین کشاورزی نشان میه ب با مرتبطهای ادبیات بررسی

 یسازفهومم بر شتریبصورت یذیرفته در این حوزه از روینرد کیفی بهره گرفته و  هایبررسیبیشوتر  

ای هبررسوویو  اندکی اسووتفاده از روینرد کمیهای بررسوویاند و اینترنت اشوویاء تمرکز داشووته ریتأث

د توجه قرار موراینترنت اشیاء در زنجیره تامین کشاورزی را به منظور ارزیابی تاثیر بنارگیری  یتجرب

به تاثیر بنارگیری گذشوووته کیفی در م والعات  برای نمونوه،  (. Ben-Daya et al., 2019انود ) داده

افزایش  (،Leng et al., 2018; Shafiee-Jood & Cai, 2016ها )اینترنت اشوویاء روی کاهش هزینه

 ,Kaur)حفظ کیفیت ، (Zhang et al., 2017)بهبود نظارت ، (Akkerman et al., 2010)درآمدها 

2019; Kodan et al., 2019)  افزایش رضووایت مشووتریان و(Chen, 2015; Yan et al., 2017) ، در

با روینرد کمی ارزیابی نشووده اسووت.  و ییامدها هاگذاریاین اثراما  زنجیره تامین اشوواره شووده اسووت

نوظهور بودن فناوری اینترنت اشیاء است که باعث شده است بسیاری از  به احتمالدلیل این موضوع 

یژوهش تالش این  . در(Kamble et al., 2019)ها هنوز در مرحله یذیرش این فناوری باشند سازمان

نجیره سووازی زکارگیری اینترنت اشوویاء در بخش ذخیرهه گیری از روینرد کمی تاثیر بشوود تا با بهره

ن ی ایختشناتامین گندم مورد بررسوی قرار گیرد و از این طریق شناز نظری موجود در بخش روش 

 یچگونگیژوهش از نظر هدز کاربردی اسووت و از نظر این ، بنابراین. نیز مورد تاکید قرار گیردحوزه 

ها در دو سووو ح توصووویفی و گیرد و دادهایشوووی قرار میها در دسوووته تصقیقات ییمگردآوری داده

ی روایی به منظور بررس س ح استنباطی تصلیل عاملی تائیدی در. انداستنباطی تجزیه و تصلیل شده

 برای Smart PLSو  Spss.24افزارهای و نرم و آزمون فریدمن ایتک نمونه لناکسونیآزمون و ،سازه

خبرگان و دست اندرکاران  یهمهرا  جامعه آماری یژوهش شد.های یژوهش استفاده بررسوی فرضیه 

 مبنایدهند، که بر سازی گندم در استان خراسان رضوی تشنیل میفعال در حوزه ذخیره هایمرکز

 01شرکت دولتی و  5آمار و اطالعات اداره غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی متشنل از 

بوده که حاوی  ساختهمصققیرسشنامه تصقیق ابزار است.  (شرکت 50در مجموع )شورکت خصوصی  
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کارگیری اینترنت اشوویاء در ه ب گذاریهای مربوط به اثرشووناختی و گویههای جمعیتدو بخش داده

 های مختلفی وجود. برای ارزیابی روایی یرسشنامه روشسازی زنجیره تامین گندم استبخش ذخیره

به مربوط  میزان (،1)جدول  .سووازه برای این منظور اسووتفاده شوود  تصقیق از روایی این دارد که در 

   دهد.را نشان میگیری بارهای عاملی متغیرها اندازه
 بارهای عاملی مرب ط به متغ رها م زان (4) جدول

Table 1- Factor loadings values for variables 

 متغیرها

Variables 

هاسوال  
Questions 

 بار عاملی
Factor Loading 

 انصراز استاندارد
Standard deviation 

 tآماره 

t statistic 
AVE 

 هزینه

Cost  

Cost.Saving1 0.799 0.072 11/031 

0.574 

Cost.Saving2 0.828 0.078 10/677 

Cost.Saving3 0.837 0.051 16/259 

Cost.Saving4 0.779 0.08 9/734 

Cost.Saving5 0.487 0.195 2/492 

 کیفیت

Quality 

Quality6 0.746 0.088 8/471 

0.725 
Qualit7 0.918 0.03 30/347 

Quality8 0.857 0.057 15/175 

Quality9 0.857 0.06 14/572 

 رضایت

Satisfaction 

Satisfaction10 0.872 0.042 20/829 

0.726 Satisfaction11 0.852 0.086 9/953 

Satisfaction12 0.832 0.075 11/07 

 نظارت

Monitoring 

Monitoring13 0.674 0.133 5/069 

0.643 Monitoring14 0.853 0.055 15/553 

Monitoring15 0.864 0.036 24/053 

آمدرد  

Revenue 

Income16 0.983 0.013 76/675 
0.967 

Income17 0.984 0.011 90/836 

 Source: Research findings     های تصقیق منبع: یافته

. آلفای است شده یایایی یرسوشونامه از معیار ضوریب آلفای کرونبام اسوتفاده     تعیین برایهمچنین، 

بود که نشان  4.410برابر با  مورد اسوتفاده در این تصقیق  کرونبام به دسوت آمده برای یرسوشونامه   

 است. مناسبییایایی  دارای هاداده ابزار گردآوریدهد می
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 بحثنتایج و 
 گاهآنشوووود و شوووناختی تصقیق بیان میهای جمعیتهای مربوط به ویژگیاین بخش یافتهآغاز در 

 یرهایمتغ(، آمار توصیفی متعلق به 5در جدول ) شود.ها ارائه میهای مربوط به آزمون فرضویه یافته

 نشان داده شده است. جامعه آماری  اعضایی شناخت تیجمع
 یشناخت ت جمع یرها متغ دهندگان از نظروضع ت پاوخ (2)جدول 

Table 2 - The status of respondents in terms of demographic variables 
 متغیر

Variable 
 گرکه

Group 
 فراکانی

Frequency 
 درصد

Percentage 

 تحصیتگ

Education 

 Bachelor's degree and less 44 81/5 و کمتر کارشناسی

 MA 10 18/5کارشناسی ارشد 

 سمت

Position 

 Executive 10 18/5 مدیر عامل

 Commercial manager 34 63/0 مدیر بازرگانی

 IT Manager 8 14/8 مدیر فناوری اطالعات

 Storage sector 2 3/7 سازیبخش ذخیره

 Source: Research findings     های تصقیق منبع: یافته

با استفاده از آزمون کولموگروز اسمیرنف به بررسی نرمال بودن متغیرها  در آغازاین بخش ادامه در 

ی معادل آن یعنی افراسوونجهدر صووورت نرمال نبودن متغیرها از آزمون نا گاه،آن. شووودیرداخته می

 (، ارائه شده است.0شود. نتایج نرمال بودن متغیرها در جدول )ای استفاده میویلناکسون تک نمونه
 برروی نرمال ب دن متغ رها برایآزم ن ک لم گروف اوم رنف  (1) جدول

Table 3 - Kolmogorov-Smirnov test to check the normality of variables 
 متغیرها

Variables 

 آماره کولموگروز
Kolmogorov–Smirnov 

 داریس ح معنی
Sig 

 Cost reduction 0.170 0.000 کاهش هزینه

 Increase in revenue 0.355 0.000 افزایش درآمد

 Improving process monitoring 0.223 0.000 بهبود نظارت بر فرایند

 Maintaining the quality of wheat 0.191 0.000 حفظ کیفیت گندم 

 Customer Satisfaction 0.233 0.000 رضایت مشتریان 

 Source: Research findings     های تصقیق منبع: یافته

کمتر اسووت، بنابراین با  45/4داری برای همه متغیرها از سوو ح معنی میزان، (0)نتایج جدول  بنابر

 یانافراسوونجهباشووند. بنابراین باید از آزمون درصوود می توان گفت، متغیرها نرمال نمی 15اطمینان 
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ای مونهن در آزمون ویلناکسون تکاستفاده شود.  هایهبررسی فرضی برای یانمونهویلناکسوون تک  

 0Hها در این یژوهش برای همه فرضوویهلذا، شووود. میانه متغیر مورد نظر با عدد ثابت مقایسووه می

های اسوت. زیرا طیف یاسو    0عدد ثابت در اینجا عدد باشود.  می 0با  غیرینسوان  1Hو  0با  ینسوان 

باشوود. نتایج می 0، عدد 5و  1اسووت، بنابراین حد وسووط عدد  5تا  1تایی از  5یرسووشوونامه لینرت 

 (، ارائه شده است.0آزمون در جدول )
 های پژوهشنتایج آزم ن ویلکاکس ن برای برروی فرض ه (1) جدول

Table 4 - Results of the Wilcoxon to test the research hypotheses 

 های یژوهشفرضیه

Research Hypotheses 

  0مبنای مقایسه= عدد  

 آماره آزمون

Test 
statistics 

 داریمعنیس ح 

Sig 
 میانگین
Mean 

 میانه
Median 

 انصراز معیار
Standard 
deviation 

 وضعیت
Status 

ت کارگیری اینترنه ب تأثیر. 1

 هااشیاء روی کاهش هزینه

The effect of IoT 

deployment on Cost 
reduction 

1485.00 0.000 4.292 4.4 0.408 
 تایید

Confirmed 

 ترنتنیا یریکارگه ب تأثیر. 5

 افزایش درآمد یرو اءیاش

The effect of IoT 

deployment on increase in 

revenue 

1431.00 0.000 4.555 5.00 0.529 
 تایید

Confirmed 

 ترنتنیا یریکارگه ب تأثیر. 0

 بهبود نظارت یرو اءیاش

The effect of IoT 

deployment on improving 
process monitoring 

1431.00 0.000 4.407 4.333 0.469 
 تایید

Confirmed 

 ترنتنیا یریکارگه ب تأثیر. 0

 تیفیحفظ ک یرو اءیاش

The effect of IoT 
deployment on 

maintaining the quality 

1431.00 0.000 4.402 4.5 0.474 
 تایید

Confirmed 

 نتنتریا یریکوارگ ه ب تأثیر. 5

افزایش رضوووایت  یرو اءیاشووو

 مشتریان

The effect of IoT deployment 

on customer Satisfaction 

1431.00 0.000 4.314 4.333 0.406 
 تایید

Confirmed 

 Source: Research findings     های تصقیق منبع: یافته
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برابر با  ،0با عدد  "های یژوهشفرضیه"سو ح معنی داری برای مقایسه   میزانچون  باالجدول  برابر

بیشتر  0از حد متوسوط عدد     "هافرضویه "میانگین  میزانکمتر اسوت، همچنین   45/4و از  444/4

 شود.  های یژوهش تایید میدرصد فرضیه 15است. بنابراین با اطمینان 

ها ارائه و تفسیر شوند از آزمون فرضیه به دست آمدههای شوود تا یافته در ادامه این بخش، تالش می

یه از تجزیه و تصلیل فرضبه دست آمده نتایج و با ادبیات مرتبط با یژوهش مورد مقایسوه قرار گیرند.  

 گندم روی کاهش تأمینسازی زنجیره کارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیرهه اول نشوان داد که ب 

 ,.Leng et alهای )فرضووویه با یافته از آزمون اینبه دسوووت آمده نتایج مثبت دارد.  تأثیرها هزینه

های زیادی را تصمیل زنجیره تأمین که هزینه هایمسئلهینی از (، از همسویی برخوردار است. 2018

کند ضووایعات هسووتند که بیش از هر چیزی از گردش موجودی مازاد و موجودی جاری به وجود می

دهنده شووود که نشانو آجیل تولید می هامیلیون تن میوه تازه، سوبزی  544آیند. سواالنه حدود  می

 هادرصود تولید این مصصول  04تا  55یک صونعت بزر،، گسوترده و مهم اسوت. با این حال حدود    

-Donis) شوووندشووود زیرا در طول زنجیره تأمین دچار مشوونل می یس از برداشووت دور ریخته می

Gonzalez et al., 2014 .) ،درصد مواد غذایی که برای  04ود شود که ساالنه حدمی برآوردهمچنین

 Cederberg et) رودشود به دلیل مدیریت نامناسب از بین رفته و یا هدر میمصرز انسان تولید می

al., 2011 .)ز ا یرشووماریتواند ییامدهای سووازی گندم میبنارگیری اینترنت اشوویاء در بخش ذخیره

کارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین ه ب ها را به دنبال داشته باشد. همچنین،جمله کاهش هزینه

، بیمه، موجودی و نیروی هاهای نظارت بر ایمنی مصصووولتواند تا حدود زیادی هزینهکشوواورزی می

و هزینه ضووایعات در زنجیره تامین مواد  (،Leng et al., 2018)کار در بخش لجسووتیک و مدیریت 

، نتایج آزمون فرضووویه دوم یژوهش در ادامه ، را کاهش دهد.(Shafiee-Jood & Cai, 2016)غذایی 

ایش گندم روی افز تأمینسازی زنجیره کارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیرهه که ب دادنیز نشوان  

 Akkerman et) هاییافتهاز آزمون این فرضوویه با  به دسووت آمدههای مثبت دارد. یافته تأثیردرآمد 

al., 2010 ،)  .واند از تکارگیری اینترنت اشیاء میه ، به دلیل آننه بمبنابر این در یک راسوتا قرار دارد

 دهبازدارنسووازی به حفظ کیفیت مصصووول گندم کمک کرده و طریق بهبود نظارت بر شوورایط ذخیره

ود. شتر فراهم میکاهش کیفیت آن شوود، امنان فروش مصصوول با کیفیت باالتر به قیمت مناسووب  
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تواند منجر به افزایش خواهد داشووت و میرا در بازار  یباالتر یهامتیق ،باال تیفیمصصووول با کزیرا، 

 .(Akkerman et al., 2010)درآمد کشاورزان شود 

کارگیری اینترنت اشوویاء در ه آن اسووت که ب گویایاز آزمون فرضوویه سوووم  به دسووت آمدههای یافته

مثبت دارد.  توأثیر گنودم روی بهبود نظوارت بر این مصصوووول    توأمین سوووازی زنجیره بخش ذخیره

کنند از بیان می (،Zhang et al., 2017) فرضوویه با آنچه که این از آزمون به دسووت آمدههای یافته

بهنگام مبوانی نظری موجود، قابلیت رهگیری و قابلیت دید   مبنوای بر همسوووویی برخوردار اسوووت. 

فرآیندهای زنجیره تأمین نقش حیاتی در بهبود عملنرد زنجیره تأمین مصصوالت غذایی فاسد شدنی 

، های حسگردرن و فناوریهای ارتباطی مکنند. امروزه با اسوتفاده از اینترنت اشویاء و فناوری  ایفا می

 کردتوان مورد نظارت قرار داد و رهگیری در فرآیندهای عملیاتی را میها وضووعیت بهنگام مصصووول 

(Zhang et al., 2017.) سازی زنجیره تأمین گندم منجر کارگیری اینترنت اشویاء در بخش ذخیره ه ب

 هایایجاد هزینه بازدارندهتواند شووود و از این طریق میسووازی میبه بهبود نظارت بر شوورایط ذخیره

(. Verdouw et al., 2019) یی را تضوومین کندمواد غذا یمنیاگسووترده در بخش ضووایعات شووده و  

 غذاییهای فرآوردههای مربوط به حوزه سالمت ترین فناوریسوودمند  که کردتوان ادعا میبنابراین، 

تر غذایی را شوووفاز هایفرآوردههای مبتنی بر اینترنت اشووویاء هسوووتند که زنجیره تأمین فنواوری 

 Liu et)بخشند غذایی را بهبود میهای فرآوردهکنند و با استفاده از قابلیت دید سالمت و تازگی می

al., 2015).  

کارگیری اینترنت اشوویاء در ه که ب نشووان دادنتایج به دسووت آمده از آزمون فرضوویه چهارم یژوهش 

وان تمثبت دارد. می تأثیرگندم روی حفظ کیفیت این مصصووول  تأمینسووازی زنجیره بخش ذخیره

ییامدهای از دیگر دانست.  (،Kaur, 2019; Kodan et al., 2019) هایبا یافته همسواین استنباط را 

توان به بهبود کنترل سوووازی زنجیره تأمین گندم میکارگیری اینترنت اشووویاء در بخش ذخیرهه بو 

های مهم در . اطالعات بهنگام از مولفه(Kaur, 2019)کیفیت )تازگی، طعم و مواد مغذی( اشاره کرد 

(، بیان 5415زنجیره تأمین و به طور خا  زنجیره تأمین کشاورزی است. ماکسیمووی  و همناران )

غذایی فراهم های فرآوردهکوه با کمک تجهیزات اینترنت اشووویاء امنان رهگیری و ردیابی   کننود می

یاء اینترنت اشوو که کردند عنوانتوان بر کیفیت مواد غذایی نظارت کرد. آنها شووود و در نتیجه میمی
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(. Maksimović et al., 2015) کندها فراهم میبهنگام در زنجیره تأمین را برای شرکت 1قابلیت دید

هنگام بسازی امنان رهگیری و ردیابی این بدین معنی است که فناوری اینترنت اشیاء از طریق فراهم

به با سوووازی و اعم از تولید و ذخیره تأمینزنجیره  هایمرحله یهمهکشووواورزی در  هایمصصوووول

م مصصوالت کشاورزی فراهبالدرنگ گذاری بهنگام اطالعات امنان کنترل و مدیریت کیفیت اشتراک

 گیرد.  را می هاو جلوی کاهش کیفیت این مصصول کرده

 کارگیری اینترنت اشوویاء دره فرضوویه ینجم نتایج نشووان داد که باز  به دسووت آمدهنتایج ، در نهایت

ی مثبت روی رضووایت مشووتریان این  تأثیرتواند کشوواورزی می تأمینسووازی زنجیره بخش ذخیره

از همسویی برخوردار  (،Chen, 2015; Yan et al., 2017) نتایجبا  یافته،داشته باشد. این  هامصصول

 یسازکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیرهه دهد که بهای مبانی نظری نشوان می بررسوی  اسوت. 

به  افزایش رضووایت مشووتریان مانندتواند به لصاظ بازاریابی ییامدهای مثبتی زنجیره تأمین گندم می

های مختلف زنجیره تأمین کارگیری این فناوری در بخشه دنبوال داشوووتوه بواشووود. برای نمونوه، ب    

 ، نسبترهگیری مواد غذایی سامانهبا استفاده از تا سازد کشاورزی مشتریان را قادر می هایمصصوول 

 ناکنند و از این طریق موجبات افزایش رضوووایت آن ییدابوه کیفیوت و ایمنی مواد غوذایی اطمینان    

ها بر آزمون فرضیه افزونیژوهش تالش شد تا این در  (.Chen, 2015; Yan et al., 2017)فراهم شود 

اشووویاء در بخش کارگیری اینترنت ه که ب هاییگوذاری بنودی اثر از آزمون فریودمن بوه منظور رتبوه   

  (.5)جدول  شدسازی زنجیره تامین گندم در یی دارد استفاده ذخیره

 فریدمننتایج آزم ن  (5) جدول
Table 5 - Results of the Friedman test  

 عوامل

Factors 

 هامیانگین رتبه

Mean ranks 
 آماره آزمون

Chi square 
 داریس ح معنی

Sig 

 Cost reduction 2.70ها کاهش هزینه

14.602 0.006 
 Improving process monitoring 3.52افزایش درآمدها 

 Improving process monitoring 2.71بهبود نظارت بر فرایند 
 Maintaining the quality of wheat 3.06حفظ کیفیت گندم 
 Customer Satisfaction 3.06رضایت مشتریان 
 Source: Research findings      های تصقیقمنبع: یافته

                                                           
1Visibility 
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درصوود  15کمتر اسووت، بنابراین با اطمینان  45/4داری از سوو ح معنی میزان، باالنتایج جدول  بنابر

 امینت زنجیره سووازیذخیره بخش در اشوویاء اینترنت کارگیریه می توان گفت، میانه میزان تاثیر ب

 بخش در اشووویاء اینترنت کارگیریه مختلف متفاوت اسوووت و میزان تاثیر ب هایعامل روی گندم

 روی افزایش درآمد از همه بیشتر است. گندم تامین زنجیره سازیذخیره

 و پ شناادها گ رینت جه
حوزه  هایترین موضووووعهای مختلف آن را به ینی از مصبوبکواربردهای اینترنت اشووویاء در حوزه 

 أمینتو زنجیره  اینترنت اشیاء بررسوی به  هایبررسوی از  یبرختا کنون، یژوهش تبدیل کرده اسوت.  

 نتأمیسووازی زنجیره بخش ذخیرهدر اینترنت اشوویاء  تأثیر ییژوهشوو  ی، اما هاندکشوواورزی یرداخته

کارگیری هب هایگذاریاین یژوهش به بررسی اثر. ننرده اسوت  گزارش )دسوت کم در ایران( را  گندم

گنودم یرداخت که بنابر نتایج آن   توأمین سوووازی زنجیره اینترنوت اشووویواء بر عملنرد بخش ذخیره  

ه ارائ های آیندهو همچنین یژوهش اندرکاران این حوزهگیرندگان و دستییشونهادهایی برای تصمیم 

 .  شودمی

 افزایش ،هاکارگیری اینترنت اشووویاء نقش موثری در کاهش هزینهه نشوووان داد که ب بررسوووینتایج 

سازی گندم دارد. بر این مراکز ذخیره رضوایت مشتریان ، بهبود نظارت، حفظ کیفیت و افزایش درآمد

، شوووود که در راهبردهامی تاکیدسوووازی گندم گیرندگان در حوزه ذخیرهبه مدیران و تصووومیممبنا 

موثر بر یذیرش  هایعاملمهمی همچون  هایهای خود روی موضوعگیریو تصمیم هاگذاریسیاست

های منمل اینترنت اسوووتقرار و فناوری های، الزامفناوریی این های ییش رواینترنت اشووویاء، چالش

و تخصیص بودجه مناسب مقدمات الزم از طریق آموزش منابع انسانی . همچنین، دهنداشیاء تمرکز 

 مانندو از نتایج سووودمند آن  زندسووا های خود فراهمکارگیری اینترنت اشوویاء در سووازمانه برای برا 

 . شوندمند بهرهافزایش درآمدها و حفظ کیفیت گندم و افزایش رضایت مشتریان 

سووازی بیشووترین میزان ذخیره هاینشووان داد، یس از مرکز یژوهشدر این  انجام شوودههای بررسووی

گندم مربوط به شبنه توزیع و حمل و نقل است. بنابراین  تأمینضوایعات و تصمیل هزینه به زنجیره  

نقش اینترنت اشوویاء در بهبود شووبنه حمل و نقل  بررسوویو با توجه به ایننه تا کنون یژوهشووی به 

های آینده به عنوان یژوهش (،Ben-Daya et al., 2019) کشوواورزی ندرداخته اسووت  هایمصصووول

ری کارگیه ب"یاس  دهد که  یرسشجام شوود و به این  شوود که تصقیقی در این زمینه ان توصویه می 
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ریزی حمل و نقل مصصول راهبردی سوازی مسویرها و برنامه  تواند به بهینهاینترنت اشویاء چگونه می 

 ."آن منجر شود هنگامبه  تأمینگندم و 
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Extended Abstract 

Introduction 

The wheat supply chain has always been one of the most critical management 

issues at different times. What differentiated the wheat supply chain from others 

is the importance of factors such as the possibility of endangering the health and 

quality of wheat, as well as its waste, especially in the storage sector. Some 

researchers believe that the Internet of Things (IoT) can be considered as one of 

the best solutions to solve agriculture supply chain monitoring problems. 

Although some architectures and software have been introduced for IoT, 

especially in developing countries, there are significant practical and engineering 

gaps in the IoT deployment in the agricultural supply chain. Besides, most studies 

in this field have focused more on conceptualizing the impact of IoT deploying 

and have not paid much attention to its practical aspects. Finally, studies of IoT 

focus on the development of IoT technologies and applications, while no research 

addresses the impact of IoT deployment on firm performance; thus, this study 

attempts to fill this gap.  

Materials and Methods 

In this paper, five possible consequences of IoT deployment in the agriculture 

supply chain were identified based on literature review and to analyze the impacts 

of this technology on the storage sector of the wheat supply chain. For this 

purpose, research's data collected through distributing questionnaire between 54 

companies from the private and public sector in Khorasan Razavi province in 

2020. To determine the reliability and validity of questionnaire Confirmatory 

Factor Analysis and Cronbach's alpha was used. Additionally, it was used One-
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sample Wilcoxon Test, and Friedman Test in order to analyze of hypothesis. 

Results showed that IoT deployment in the wheat supply chain's storage sector 

has positive impacts on wheat storage performance. 

Results and Discussion 

In order to create a proper understanding of the consequences of IoT deployment 

in the wheat storage sector, this study focused on three areas of financial and 

economic, operational and market consequences. It should be noted that these 

implications were derived from a systematic literature review, and the findings 

presented below are the result of an analysis of the data collected with a focus on 

these implications. Based on results the first and second hypotheses of the 

research was confirmed. It means deploying the IoT in the storage sector of the 

wheat supply chain can reduce the management and operational costs and also 

increase revenues. Also, the findings of this study confirmed and supported the 

third and fourth hypotheses. This means that the IoT deployment can improve 

the monitoring and maintain the quality of wheat products during the storage 

period. Moreover, this research examined also the market-related implications of 

IoT deployment. The results showed that the IoT deployment in the storage sector 

of wheat supply chain can have a positive impact on customer satisfaction. 

Actually, IoT deployment in various parts of the agricultural supply chain enables 

customers to use the food tracking system to ensure the quality and safety of food 

and thus increase their satisfaction. Eventually, the findings of this study 

indicated that increasing revenue with an average of 3.52 is the most critical 

impact of IoT deployment. Then, maintaining the wheat quality and customer 

satisfaction (3.06), improving monitoring (2.71), and cost reductions (2.70) are 

in the next ranks of IoT impact on wheat storage sector. 

Suggestion 
This study examines the impacts of IoT deployment on wheat storage 
performance. Based on results which showed that the IoT deployment has a 
significant effect on reducing costs, increasing revenue, improving supervision, 
maintaining quality, and increasing customer satisfaction of wheat storage 
centers. Therefore, it is recommended to adopt policies to provide the conditions 
for IoT deployment in the wheat storage sector by managers and decision-
makers. 

JEL Classification: L15, M 11, M15 
Keywords: Information Technology, Internet of Things, Increase in Revenue, 
Agricultural Supply Chain, Khorasan Razavi Province 


