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کاربرد فناوری بالک چین 
در کشاورزی هوشمند

بالک چیــن یــک پایــگاه داده فوق العــاده قدرتمنــد، امــن، قابــل اطمینــان و ضدجعــل بــرای ذخیره ســازی داده هــا 
اســت کــه هــرگاه یــک تراکنــش در آن ثبــت نهایــی  شــود، تغییــر آن غیرممکــن اســت. فنــاوری بالک چیــن یــک 
فنــاوری نســبتًا قدیمــی اســت، امــا بــا ظهــور ارزهــای دیجیتــال و محبوبیــت آن هــا بــار دیگــر ایــن فنــاوری مطــرح 
ــز  ــاورزی نی ــوزه کش ــود. ح ــتفاده نم ــاوری اس ــن فن ــوان از ای ــف می ت ــای مختل ــه در زمینه ه ــت، به طوری ک ــده اس ش
از ایــن امــر مســتثنی نیســت. به کارگیــری فنــاوری بالک چیــن در بخــش کشــاورزی مزایــای بســیاری بــرای کشــاورزان 
ــا اینترنــت اشــیا )Internet of Things( و هــوش  و مصرف کننــدگان دارد، چــرا کــه بالک چیــن توانایــی ترکیــب ب
مصنوعــی )Artificial Intelligence( را نیــز دارد کــه ایــن امــکان باعــث می شــود تولیدکننــدگان از بهــره وری 
ــا  ــا میــز غــذا را ردیابــی کننــد. ب ــذر و مزرعــه ت باالیــی برخــوردار شــوند و مصرف کننــدگان اطالعــات کلیــه مراحــل از ب
وجــود برخــی از برنامه هــای هــوش مصنوعــی می تــوان سیســتم نظــارت بــر خــاک و محصــوالت زراعــی را در نظــر 
ــاری را در  ــای بیم ــی از الگوه ــواع خاص ــد ان ــا بتوان ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــاورز ای ــه کش ــتم ها ب ــن سیس ــت. ای گرف
محصــوالت زراعــی شناســایی و اقدامــات درمانــی را انجــام دهنــد. ارائــه اطالعــات محصــول تولیــد شــده کشــاورزی 
باعــث تأمیــن اطمینــان خاطــر مشــتری و وفــاداری وی می شــود. همچنیــن ذخیــره و توزیــع داده هــا در زنجیــره 

تأمیــن مــواد غذایــی بســیار مهــم بــوده و باعــث موفقیــت تجــاری محصــوالت زراعــی می شــود.
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ذخیره ســازی  بالک چیــن  کشــاورزی،  صنعــت  در 
کشــت،  مــورد  مزرعــه  شــرایط  قالــب  در  را  داده هــا 
بــا  قراردادهــا  ارســال  و  ثبــت  انبارهــا،  موجــودی 
ایــن  در  امــا  می دهــد.  انجــام  مرتبــط  ســازمان های 
میــان، ممکــن اســت طیــف دیگــری از کشــاورزان، راه 
دیگــری بــرای ذخیره ســازی اطالعــات مــورد نیــاز خــود بــه 
کار گیرنــد کــه می توانــد شــامل اســتفاده از هــارد، فلــش 
ســنتی  روش  همــان  یــا  و  اپلیکشــن ها  مموری هــا، 
تفــاوت  البتــه  باشــد.  از کاغــذ و خــودکار  اســتفاده  و 
نمایــان می شــود  زمانــی  فــوق،  از دو روش  اســتفاده 
کــه ســازمان های ذی ربــط بــا کشــاورزان جهــت ارائــه 
ــط  ــده توس ــع آوری ش ــای جم ــه داده ه ــر ب ــات بهت خدم
آنــان نیازمنــد می شــود کــه فنــاوری بالکچیــن در ایــن 
ــش  ــازی را کاه ــی در ذخیره س ــد پیچیدگ ــان می توان می

و زمــان و دقــت انجــام امــور را افزایــش دهــد.
ــان  ــر جه ــتارتاپ ها در سراس ــیاری از اس ــروزه بس ام
از بالک چیــن در زمینــه کشــاورزی اســتفاده می کننــد. 
عمــده فعالیــت ایــن اســتارتاپ ها در پنــج گــروه اصلــی 

می شــود تقســیم بندی 
محصــول  مصــرف  تــا  تولیــد  مســیر  رهگیــری   -1

کشــاورزی
ارگانیــک،  محصــوالت  بــرای  تقاضــا  امــروزه 
محلــی و ســالم در حــال افزایــش اســت. بالک چیــن 
شــده  طــی  مســیر  کــه  می ســازد  قــادر  را  مشــتریان 
ــی کننــد. عــالوه  ــز غــذا را ردیاب ــا می محصــول از مزرعــه ت
بــر ایــن اطالعــات مرتبــط بــا محصــول از جملــه این کــه 
محصــول چــه زمانــی برداشــت یــا تولیــد شــده، چــه 
کســی ایــن محصــول را تولیــد و در کــدام زمیــن کشــت 
ــت.  ــتیابی اس ــل دس ــه قاب ــد ثانی ــی چن ــت، ط ــده اس ش

این کــه روی شــبکه بالک چیــن  بــه محــض  اطالعــات 
قــرار گیــرد، غیرقابــل تغییــر اســت. همچنیــن اطالعــات 
قابلیــت اطمینــان باالیــی دارنــد و ضدجعــل می باشــند.

2- مدیریت محصول و زنجیره تأمین
بــرای تأمیــن اطمینــان خاطــر مشــتری و وفــاداری 
ضــروری  کشــاورزی  محصــوالت  اطالعــات  ارائــه  وی، 
اســت. بــا اســتفاده از بالک چیــن اســتفاده از هــر نــوع 
میــوه یــا ســبزی می توانــد آن قــدر ایمــن باشــد کــه انــگار 
ایــن میــوه یــا ســبزی در یــک مزرعــه محلــی نزدیــک، 
ــا اســتفاده از روش هــای ســنتی،  کشــت یافتــه اســت. ب
ایــن اطمینــان خاطــر را  توزیــع کننده هــا نمی تواننــد 
ــت  ــًا تح ــده دقیق ــه ش ــول ارائ ــه محص ــد ک ــم کنن فراه
شــرایطی کــه تأمیــن کننــده ادعــا می کنــد، رشــد یافتــه 
مطلوبــی  کیفیــت  محصــول  کــه  صورتــی  در  اســت. 
منشــأ  تشــخیص  مــوارد  بســیاری  در  باشــد  نداشــته 
اســتفاده  بــا  زمــان می بــرد.  روز  از چندیــن  بیشــتر  آن 
ردیابــی منشــأ  بــرای  کــه  زمانــی  از مزایــای بالک چیــن 
ــد. در  محصــول صــرف می شــود بســیار کاهــش می یاب
ــا اســتانداردهای  صورتی کــه یــک محصــول متناســب ب
یــک توزیــع کننــده نباشــد، محــدود کــردن زمــان ردیابــی 
منبــع آن محصــول ضــروری اســت. در صورت تشــخیص 
ســریع، آن محصــول بــه ســرعت از زنجیــره توزیــع حــذف 
وارد  ضــرری  کننــده  توزیــع  شــرکت  بــه  کــه  می شــود 
نشــود و نیــز ســالمت مــردم بــا خطــری مواجــه نگــردد.

3- قراردادهای هوشمند و خرید و فروش
کــه  اســت  ایــن  بالک چیــن  کاربردهــای  از  یکــی 
ــام  ــریع انج ــفاف و س ــورت ش ــی به ص ــای مال تراکنش ه
شــود. از ایــن جهــت یــک مزیــت مهــم بــرای کشــاورزان 
ــغ بســیار زیــادی ــد. ســاالنه مبل کوچــک به وجــود می آی
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هــدر  شــده  تولیــد  کشــاورزی  محصــوالت  از 
مــی رود. علــت ایــن امــر در ایــن اســت کــه در بســیاری از 
کشــورها به خصــوص کشــورهای فقیــر و کوچــک، بــازار 
مناســبی بــرای فــروش محصــوالت کشــاورزی وجــود 
ــوالت  ــام محص ــد تم ــا نمی توانن ــه آن ه ــدارد. در نتیج ن
تولیــدی خــود را بــه فــروش رســانند. یکــی از مزیت هــای 
بالک چیــن ایــن اســت کــه بــا قراردادهــای هوشــمند 
شــفاف می توانــد ایــن امــکان را بــه تمامــی افــراد دهــد 
ایــن رو  از  بپردازنــد.  خــود  محصــوالت  تجــارت  بــه  تــا 
کشــاورزان خــرده مالــک نیــز می تواننــد از مزایــای ایــن 
قراردادهــا اســتفاده کننــد. یــک مزیــت دیگــر بالک چیــن 
ــورت  ــوالت را به ص ــذاری محص ــه قیمت گ ــت ک ــن اس ای
و  تولیــد  مدیریــت  نتیجــه  در  داده  انجــام  موثرتــری 

فــروش محصــول راحت تــر اســت.
4- خدمات بیمه

معمــواًل  هوشــمند  قراردادهــای  کشــاورزی  در 
ــاورزان  ــه کش ــه ب ــوند ک ــازی می ش ــه ای پیاده س ــه گون ب
کمــک کننــد کــه محصــوالت خــود را بیمــه کننــد و نیــز 
از شــرکت های بیمــه تقاضــای خســارت  قــادر باشــند 
ــیار  ــد بس ــک فرآین ــد ی ــن فرآین ــادی ای ــت ع ــد. در حال کنن
زمان بــر بــوده و بــرای کشــاورز و شــرکت بیمــه بســیار 
ــای پیش بینــی نشــده  خســته کننــده می باشــد. در بالی
آوردن گــزارش درســت و  طبیعــی، معمــواًل به دســت 
ــن  دقیــق خســارات وارده بســیار دشــوار اســت کــه در ای
شــرایط امــکان بــروز تخلف مهیا بــوده و فرآیند رســیدگی 
بــه یــک فرآینــد بســیار مــالل آور تبدیــل می گــردد. بــا 
تنظیــم قراردادهــای هوشــمند مبتنــی بــر بالک چیــن 
ــه  ــود، ب ــن می ش ــتی معی ــه درس ــف ب ــای مختل معیاره
صورتی کــه تقاضــای ادعــای خســارات بــه ســادگی قابــل 
انجــام و مســتدل باشــد و در نتیجــه جــای تخلــف و 
تعلــل وجــود نداشــته باشــد. ایــن کار باعــث مــی شــود 
ــده  ــه کنن ــرکت بیم ــاورز و ش ــرای کش ــیدگی ب ــد رس فرآین

بســیار ســاده تر باشــد.
5- مدیریت تجهیزات مزرعه

اشــیا  اینترنــت  و  بالک چیــن  فنــاوری  ترکیــب 
کاربــرد  مزرعــه  ابــزارآالت  نگهــداری  در  می توانــد   )IOT(
واقــع مدیــر مزرعــه می توانــد هــر  در  باشــد.  داشــته 
لحظــه تصویــری کامــل از تجهیــزات منصــوب در مزرعــه 
داشــته باشــد، به طوری کــه تشــخیص دهــد کــه چــه 
ابزارآالتــی بــرای کار آمــاده هســتند، چــه ابزارآالتــی نیــاز بــه 
بررســی دارنــد و چــه ابزارآالتــی در حــال تعمیــر هســتند. 
ســازندگان ســخت افزار ها در حــوزه اینترنــت اشــیا روی 
ســاخت تجهیزاتــی متمرکزنــد کــه امــکان تحــت نظــر 
و  حشــرات  خــاک،  کیفیــت  آبیــاری،  کیفیــت  گرفتــن 
حیوان هــای مــوذی و دیگــر عوامــل را فراهــم می کنــد 

و حســگرهایی در انبــار بــرای کنتــرل گاز دی اکســیدکربن 
و دمــا ســاخته شــده کــه کیفیــت محصــول در انبارهــا 
را تضمیــن می کنــد. هــر کــدام از حســگرها داده هایــی 
ــب  ــتر مناس ــک بس ــت در ی ــاز اس ــه نی ــد ک ــد می کنن تولی

ــوند. ــد داده ش ــم پیون ــه ه ب

درآمدزایی بالک چین در کشاورزی
بــه  بالک چیــن  کــه  اســت  ایــن  امــر  حقیقــت 
تنهایــی نمی توانــد بــرای کشــاورزان درآمدزایــی کنــد، چــرا 
کــه تحقــق ایــن امــر بــه بســترها و زیــر ســاخت هایی 
همچــون دیجیتالــی کــردن اتوماســیون نیازمنــد اســت 
کــه می توانــد رفــاه و راحتــی بیشــتری را بــرای کشــاورزان 
ــی  ــار درآمدزای ــه ارمغــان آورد. عامــل دیگــری کــه در کن ب
ــت  ــظ کیفی ــود، حف ــت می ش ــز اهمی ــوزه حائ ــن ح در ای
ــول  ــادی محص ــن ارزش اقتص ــار باالرفت ــالمت در کن و س
زنجیــره  وارد  تولیــد شــده  کــه محصــول  اســت. چــرا 
ــد  حیــات می شــود و ارگانیــک بــودن محصــول می توان
محصــوالت  دیگــر  بــر  برتــری  مالک هــای  از  یکــی 
محســوب شــود. دســته ای از افــراد، وســواس بیشــتری 
در مــورد ســالمت مــواد غذایــی بــه خــرج می دهنــد، بــه 
عنــوان مثــال، عــده ای ترجیــح می دهنــد قبــل از این کــه 
از محصولــی اســتفاده کننــد از شــرایط رشــد و پــرورش 
آن آگاهــی یابنــد، کــه بالک چیــن بــه کمــک ایــن دســته 
ــز  ــته را نی ــن دس ــاد ای ــته اعتم ــتافته و توانس ــراد ش از اف

آورد. به دســت 

نمونه ای از شرکت های فعال در این حوزه
دنیا،  سرتاسر  در  بسیاری  نوپای  شرکت های 
فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرده اند، به عنوان 
مثال شرکت لوییس دریفوس )Louis Dreyfus( یکی 
کشاورزی  محصوالت  تجارت  که  است  شرکت هایی  از 
موفق  آنان  است.  کرده  آغاز  بالک چین  پایه  بر  را  خود 
تا  را  برای فروش محصول خود  تدارکات  زمان  شده اند 
80 درصد کاهش داده و معامله خود را در مدت زمان 
روش  این  در  واقع،  در  برسانند.  انجام  به  هفته  یک 
طریق  از  راحتی  به  کشاورز  و  حذف  واسطه ها  حضور 
را در کوتاه ترین  قراردادهای هوشمند، محصول خود 

زمان ممکن به فروش می رساند.
In� َاگری کالچر  ایندیگو  نام  به  دیگری  )شرکت 

به  انتها  تا  داد  قرار  زمان عقد  از   ،)digo Agriculture
برای  عنوان مثال،  به  پرداخت می کند.  پاداش  کشاورز 
سنت   ۴۷ معادل  مبلغی  مرغوب،  غالت  پیمانه  یک 
پرداخت می کند. به عبارتی، طی قراردادی که در همان 
ابتدا منعقد می شود بر شیوه کشت  و پرورش نظارت 
داشته و با بهره گیری از متخصصین مجرب با بهترین 

کیفیت، بسترهای خرده فروشی را نیز از بین می برد.
بالک چینی  راه حل های  ارائه دهنده  شرکت 
کشاورزی  محصوالت  ردیابی  شبکه  یک   BlockApps
اتریوم  بالک چین  بستر  بر  را   Trace Harvest نام  با 
راه اندازی کرده است. پلتفرم Trace Harvest توانایی 
منبع  از  را  کشاورزی  محصوالت  زیست  چرخه  ردیابی 
طرف های  از  یک  هر  مسئولیت های  تعیین  تا  بذر، 
این  ارائه می دهد.  را به کاربران  درگیر در زنجیره تأمین 
پلتفرم همچنین اطالعات لحظه ای را در اختیار کاربران 
به  ایده آل، مشکالت مربوط  در حالتی  تا  قرار می دهد 
از  استفاده  دهد.  کاهش  را  محصوالت  دستی  ردیابی 
Trace Harvest برای همه شرکت کنندگان در زنجیره 
تولیدکنندگان،  فروشندگان،  کشاورزان،  مانند:  تأمین 
توزیع کنندگان و ارائه دهندگان فناوری آزاد است. این 
ورود  فرصت  آوردن  فراهم  هدف  با  همچنین  شبکه 
کشاورزان به بازارهای جدید و ایجاد درآمد اضافی ایجاد 
این پلتفرم  از  بر ردیابی محصوالت،  شده است. عالوه 
می توان برای حفاظت از محیط زیست و مصرف کننده 
به  مربوط  اعتبارات  مثال،  )به عنوان  کرد  استفاده  نیز 
مواد  ایمنی  فراخوان های  و  کربن  گاز  تولید  کاهش 
غذایی(. این شرکت امیدوار است که داده های ذخیره  
شده در این پلتفرم بتواند توسط محققان برای پایدارتر 
استفاده  مورد  غذایی  مواد  تأمین  زنجیره  نگه داشتن 

قرار گیرد.
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