
 

 

 یدر شرف ورود به صنعت کشاورز نیبالک چ یتکنولوژ

های رسمی استارتاپ های جدید تبدیل به ها، انتشارات صنایع، و اطالعیهدر طول سال گذشته کلمه بالک چین در پوشش رسانه

ی بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه بوده است. اگرچه، صدها مقاله ی پرکاربردی شده است. البته بیشتر توجه، متمرکز بر واژهواژه

دهند. سوال اصلی این است: آیا از تکنولوژی بالک چین در صنایع مختلف از جمله صنعت کشاورزی میهای استفاده گواه از مزیت

 تواند پس از این هیاهو نیز به حیات خود ادامه داده و ارزش حقیقی برای کشاورزان به همراه داشته باشد؟تکنولوژی بالک چین می

اند، اما تکنولوژی بالک چین تنها مربوط به ارزهای زیادی به راه انداخته درست است که بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه هیاهوی

ها ها و تراکنشباشد. تکنولوژی بالک چین دفتر ثبت حسابشود. در واقع تکنولوژی بالک چین نوعی از دیتابیس امن میدیجیتال نمی

مناسب بسیار راحت است، اما هنگامی که یک تراکنش ثبت باشد که تغییرات، اصالحات و حتی بهبود این داده با داشتن ابزارهای می

توانید تکنولوژی بالک چین را راهی فوق ایمن برای ثبت، استعالم، و انتقال نهایی شود تغییر آن تقریبا غیرممکن است. در نتیجه، می

 .ها فرض کنیدها بدون نیاز به اتکا به یک بانک، کارگزار، یا دیگر واسطهدارایی

هایی نیاز دارند که در داران و کشاورزان به تکنولوژیباشد، مزرعهولوژی بالک چین یک مفهوم تئوری در زمینه مالی میگرچه تکن

های واقعی برای آن ها ایجاد نماید. در صنعت کشاورزی، تکنولوژی بالک چین یک منبع واحد از اطالعات حقیقی کوتاه مدت مزیت

های افزارها، اپلیکیشننماید. امروزه بسیاری از کشاورزان ترکیبی از نرمار، و قراردادها ایجاد می، موجودی انبدر مورد شرایط مزرعه

های سخت افزاری مانند فلش و هاردهای اکسترنال را برای ثبت اطالعات و تلفن همراه، صفحات گسترده، خودکار و کاغذ، و حافظه

های کشاورزان برای ارائه خواهند از اطالعات و دادهها میداده زمانی که شرکت برند. این نحوه جمع آوریهای خود به کار میداده

ی یک منبع واحد از اطالعات برای یک ها استفاده کنند کاری بیهوده و زمان بر است. تکنولوژی بالک چین با ارائهسرویس به آن

رساند. تکنولوژی بالک ای ثبت اطالعات را به حداقل میهایی مانند نگهداری داده و استفاده از چندین سیستم برمزرعه، دشواری

 .تواند نهایتا منجر به صرفه جویی در وقت و انرژی در زنجیره ارزش صنعت کشاورزی شودچین می

درک این موضوع حائز اهمیت است که تکنولوژی بالک چین به تنهایی قادر نیست تا پول بیشتری برای کشاورزان به همراه داشته 

کند که های تکنولوژی مورد نیاز برای مسائلی مانند دیجیتالی کردن، اتوماسیون، و رصد کردن را فراهم میاما زیرساختباشد، 

 .ها بسازدتواند خط فقر درآمدی کشاورزان را در صنعت کشاورزی مدرن جابجا نموده و زندگی مرفه تری برای آنمی

 تتوانایی ردیابی و رصد در زنجیره تامین محصوال

باشد؛ بستر ی تکنولوژی بالک چین در صنعت کشاورزی مرتبط با توانایی ردیابی و رصد در زنجیر تامین میاکثر کاربردهای اولیه

تواند وضعیت محصوالت کشاورزی را از زمان کاشت تا برداشت، تا انبار موجودی و تحویل ثبت و بروزرسانی نماید. بالک چین می

کند هرگز یک ها، ایجاد یک بستر ثبت ایمن و تغییر ناپذیر است که تضمین میبرای حجم بزرگ دادهی مثبت این ساختار نکته

ای وضعیت تمام محصوالت را رصد و آورد تا کشاورزان به صورت لحظهمحموله را گم نکنید. همچنین این امکان را به وجود می

 .مشاهده نمایند

ی های هوشمند در کشاورزی(، انگیزههای مدرن تولید محصوالت)مانند رباتدیگر روش با افزایش تقاضا برای محصوالت ارگانیک و

تواند کشاورزان برای اتصال مدارک خود به محصوالت تولید مبنی بر تولید ارگانیک بسیار باال رفته است. در این مسیر بالک چین می

یی نماید. همچنین قابلیت ردیابی تکنولوژی بالک چین، کشاورزان را این اطالع رسانی را انجام دهد تا خریداران را به درستی راهنما

 .سازد تا سطح توقعات مشتری را تشخیص داده و خود را با این سطح استاندارد منطبق سازندقادر می



 

 

 

متمرکز بر  Pipeline نام دارد. شرکت Pipeline Foods یک استارتاپ که در زمینه اثبات کیفیت و تایید غذا فعالیت میکند

درصد  100بلغی م بتوانند که – ارگانیک غذاهای مانند کاالهایی –باشد اند میی کاالهایی که به طور پایدار تولید شدهافزایش عرضه

بایست اطالعات را اند به کشاورزان پرداخت کنند. کشاورزان ارگانیک میبیشتر در مقایسه با محصوالتی که به طور سنتی کشت شده

ی شخص ثالث های تصدیق کنندهبه صورت مفصل در مورد تولیدات ثبت کنند، دقت آن را تایید کرده، و آن اطالعات را با نمایندگی

کند که وارد کردن اطالعات را ساده کرده و سرعت تایید اطالعات را از بگذارند. این مسئله فرصت آشکاری را فراهم می به اشتراک

 .طریق تکنولوژی بالک چین افزایش دهد

ت توانند کیفیشود که وقت فروش محصوالت به خریداران غالت برسد. کشاورزان مییک مزیت دیگر توانایی ردیابی زمانی دیده می

های خود را تضمین کرده و حتی داد و ستد دارایی مانند پرداخت آنی را از طریق تکنولوژی بالک چین مدیریت کنند. یک محموله

روی تکنولوژی بالک چین برای یکپارچه سازی انبار غالت و تحویل آنها کار  Blockgrain شرکت استارتاپی استرالیایی به نام

 سود حداکثر آوردن بدست برای کشاورزان به کمک برای های آنی و دسترسی به خریداران ا و پرداختهکند. پلتفرم آنها تراکنشمی

 .کندمی تضمین را خود کارکرد از

شود. با منابع اطالعات درست و یا حسگرهای درون زمین کشاورزی، توانایی ردیابی تنها محدود به خود محصوالت کشاورزی نمی 

های کشاورزی، و نوع دانه طالعات مفصل در مورد کیفیت خاک، کاربردهای زمین کشاورزی، آب و هوا، روشتوانند به اکشاورزان می

 .دسترسی داشته باشند و آنها را پیگیری کنند

 کشاورزی دقیق و مدیریت منابع کشاورزی

منابعشان را رصد کنند. به عنوان مثال ای در حال استفاده از نرم افزار مدیریت مزرعه هستند تا بتوانند کشاورزان به طرز فزاینده

سازد تا تمام کاربردهای زمین زراعی خود کشاورزان را قادر می Decisive Farming پلتفرم اطالعات و برنامه تلفن همراه شرکت

 .های مختلف رد یابی کنندرا ثبت و سپس این منابع را از زمین تا انبارهای واقع در مکان

های غذا و نوشیدنی تواند به طرز باور نکردنی برای بهینه سازی زراعت قدرتمند باشد، و برای شرکتبع میاین اطالعات مدیریت منا

اخیرا در قالب طرحی به  Decisive Farming کند تا بتوانند خود را متمایز کنند. به عنوان مثال، شرکتارزش بازاریابی خلق می

اخت کرد تا اطالعات آنها را در مورد کود، دانه، و برداشت جوی به کار رفته در نوشیدنی به کشاورزان پول پرد "از مزرعه تا لیوان"نام 

 .تر کشت بدست آوردآبجو کسب کرده تا دانش بیشتری در مورد الگوهای بهینه

اکنش تکنولوژی بالک چین به طرز چشمگیری در حال فراگیر شدن در صنعت کشاورزی است. این تکنولوژی پیگیری، مدیریت، و تر

تر خواهد کرد، از محصوالت گرفته، تا موجودی انبار و اطالعات دقیق. گرچه هنگامی که های کشاورزی را سادههمه نوع دارایی

 .تکنولوژی بالک چین فراگیر شود شاید حتی متوجه آن نشوید

تولید انتها به انتها پاداش باشد که به کشاورزان در ازای یک قرارداد می Indigo Agriculture یک مثال خوب دیگر شرکت

سنت به ازای هر پیمانه غالت مرغوب در بازار معمول برای آسیاب  47تا سقف  Indigo کند. به عنوان مثال، شرکتپرداخت می

ی کردن گندم اعال پرداخت میکند. این پاداش بر اساس استفاده از محصوالت بخصوص، رعایت برخی از عملکردهای زراعت، و ارائه

شود و بسترهای سنتیِ خرده فروشی باشد. قرارداد مستقیم با کشاورز بسته میعات قابل ردیابی در مورد تولید و انتقال دانه میاطال

 .دارددر کشاورزی را از میان برمی



 

 

ثبت کند طبیعت غیرمتمرکز اطالعات ای که تکنولوژی بالک چین را برای چنین مشاغل مدیریت موجودی انبار مناسب میمسئله

شود و هر دستگاهی که در این باشد. هر بروزرسانی به انجام رسیده در بخشی از دفتر ثبت میشده توسط تکنولوژی بالک چین می

کند. حتی زمان حضور در مزرعه هنگامی که دسترسی به اینترنت ی بروزرسانی شده را دریافت میدفترِ ثبت، مشارکت دارد نسخه

 .شوددستگاه ارتباط خود را دوباره با اینترنت بدست آورد هر گونه تغییری با شبکه همگام سازی میوجود ندارد، به محض اینکه 

تواند دیگر اطالعات ثبت شده مانند نگهداری از ابزارآالت یا وضعیت حسگرهای درون مزرعه و به عالوه، تکنولوژی بالک چین می

ای داشته باشد از اینکه چه ابزارآالتی تواند تصویری لحظهه یک کشاورز میتجهیزات را ردیابی کند. در عمل این به معنی آن است ک

باشند. برای کار آماده هستند، کدام ابزارآالت به زودی به بازرسی نیاز خواهند داشت، و کدام ابزارآالت هم اکنون در حال تعمیر می

را بدهد تا به محض اینکه یک قطعه از ابزارآالت تعمیر تواند به یک دستگاه دسترسی تکنولوژی بالک چین همچنین یک کشاورز می

باشد برای کارهای بزرگ که شامل چندین مزرعه و قطعات تجهیزات زیاد شد وضعیت آن را بروزرسانی کند. این مسئله انقالبی می

 .باشندهای تعمیر متفاوت میهای مختلف و در وضعیتدر موقعیت

 اینترنت اشیا و کنترل کیفیت

چالش عظیم دیگری برای کشاورزان نظارت بر کیفیت محصوالت تا زمان برداشت و در زمانی که در انبار هستند ویا تا زمانی که 

 .باشدمیموعد تحویل آنها فرا رسد 

سازد تا به میزان دقیقی آبیاری، کیفیت خاک، بر روی نوعی از اینترنت اشیا متمرکز است که کشاورزان را قادر می IBM شرکت

هایی برای استفاده از حسگرها وجود حشرات موزی، و دیگر عوامل را در مزرعه تحت نظر داشته باشند. پس از مرحله برداشت، نوآوری

حصوالت انبار شده را پیگیری کند. به عنوان مثال حسگرهای گاز دی اکسید کربن و دما در سیلوهای غالت دارند تا کیفیت م

 .توانند در طول زمان کیفیت غالت انبار شده را رصد نموده و نمایش دهدمی

ده شوند و در لحظه به البته هر کدام از این حسگرها اطالعاتی تولید میکنند که نیاز هست در یک بستر مناسب به هم پیوند دا

شوند، هایی که در تمامی دنیا تولید میهای مختلف که توسط دستگاهبا تمرکز بر جمع آوری داده IOTA یروزرسانی گردند. پروژه

های اینترنت اشیا برای به کار انداختن یک دیتا بیس ایمن و جهانی برای تمام مشابه به تکنولوژی بالک چین، به قلمروی دستگاه

 .دهدها چنین کاری را انجام میها و رباتطالعات دستگاها

هدف نهایی این است که در ثبت اطالعات و کنترل کیفیت در صنعت کشاورزی تا حد ممکن دیجیتالی کردن و اتوماسیون صورت 

عات نیاز دارد، این کنند تا هنگامی که یک کشاورز به اطالبگیرد. حسگرها در هر لحظه به طور خودکار اطالعات جمع آوری می

باشند و اطالعات تنها با یک کلیک بدست آیند. بسیاری از جوانب این پدیده هم اکنون در صنعت کشاورزی در حال رخ دادن می

سازند تا آبیاری دقیق بر اساس پیشبینی بارش، کوددهی بخصوص بر اساس تغییرات در کیفیت خاک، و اقدامات کشاورزان را قادر می

 .ترل حشرات و آفتها را تدارک ببینندهدفدار کن

 شاید حتی متوجه تکنولوژی بالک چین نشوید

تکنولوژی بالک چین به طرز چشمگیری در حال فراگیر شدن در صنعت کشاورزی است. این تکنولوژی پیگیری، مدیریت، و تراکنش 

تر خواهد کرد، از محصوالت گرفته، تا موجودی انبار و اطالعات دقیق. گرچه هنگامی که های کشاورزی را سادههمه نوع دارایی

د حتی متوجه آن نشوید. تکنولوژی بالک چین یک تکنولوژی سطح پایین و پشت صحنه است تکنولوژی بالک چین فراگیر شود شای

کنند همان شکل های تلفن همراه که از تکنولوژی بالک چین استفاده میآورد. نرم افزارها و برنامههای ایمن بوجود میکه دیتا بیس



 

 

اده از آنها هستند. تفاوت تکنولوژی بالک چین این است که این هایی را دارند که هم اکنون کشاورزان در حال استفو حس برنامه

گشاید. این های ممکن را برای جمع آوری اطالعات و اتوماسیون مدیریت مزرعه به روی کشاورزان میای از گزینهتکنولوژی گنجینه

کنید و بدون اینکه حتی متوجه شوید میتوانند زودتر از آنچه فکر باشند میهای جدید که بر اساس تکنولوژی بالک چین میویژگی

 .که این تکنولوژی بالک چین است فراگیر شوند

 


