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 چکيده
 فنواوری  حویز   در جهوا   آینو    و تیسوعه  رونو   کوه  اسوت  نحویی  به دنیای امروز در فناوری گسترش وضعیت

  اًیشو   گورا  تحوی   و شکن شالید  فناوری یک عنیا  بهنیست. در این بین زنجیر  بلیکی  بینی دقیق قابل پیشصیرت  به

صویرت مسوتمیب بوین     شوید توا اعاعوات بوه    ک پروتکل است که منجر میگرفته است. این فناوری ی قرار تیجه یردم

  های فراوانی را بوه  فرصتی این فناوری ها تیقابل. ها مبادله شین قرارداد در یک شبکه و ب و  نیاز به واسطه یها عرف

 قابول  و اهمیوت  حوازز  فنواوری  ایون  روی پویش  ته یو های  وها  ؛ اما با وجید مزایای فراوا ، چالشاستوجید آورد  

بواز  های مبتنی بر این فنواوری   سامانهتیان  را  را برای حمات علیه  میاین فناوری بای  تیجه داشت که  .است بررسی

ای  در این پژوهش تاش ش   است بوا اسوتداد  از روش کتابنانوه    .جرازب سایبری در این حیز  باش  ساز نهیزمو  نمای 

های منتلف پرداخته ش   و با استداد  از ابزار مصواحبه   ابت ا به بررسی اسناد باالدستی، مماالت و مطالعه اق امات کشیر

 اسوامی  یدر جمهویر این فنواوری   و تیسعهی ریکارگ به  اتیو ته ها  نظر ننبگا  نسبت به شناسایی فرصت و کسب

ی از تع ادی از متنصصین بوا ابوزار   نظرسنجنهایی ش   و با  ها مؤلدهینی ایرا  اق ام، سپس با استداد  از روش گرو  کان

مویاردی ماننو     هوا  فرصوت  در بنوش ی، بنو   جمع بر اساسو برازش قرار گیرن .   ییتأپرسشنامه میارد احصایی میرد 

وجید الزاموات و   ع م ته ی ات میاردی مانن  در بنش و ها نهیکاهش هز ،ها افزایش امنیت داد ، اجماع ،افزایش اعتماد

 تویا   یمو را  تغییر در الگیهای حکمرانی تضعیف حاکمیت و ،نادرست از برخی کاربردها یریکارگ قانی  و ممررات، به

 برشمرد.
 

 ها و ته ی ات زنجیر  بلیکی زنجیر  بلیکی، فضای سایبر، اعتماد، اجماع، فرصت :ها کليدواژه
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 مقدمه

 سواز  زمینوه  نویین،  هوای  فناوری و پذیرش بررسی ها و ته ی ات در  فرصت بر تمرکز

 کمک با کشیرهای غربی است. فضای مجازی منتلف ابعاد با و خردمن انه فعا  میاجهه

 تیانن  می که دارن  هایی فناوری قیت نماط نمید  پررنگ در سعی خید، ای رسانه دستگا 

 بوا  نکوه ای و یوا  دهنو   را گسوترش  کشویرها  گور ید بور  خوید  سلطه دامنه ،ها آ  به کمک

عو م   بر سعی دهن ، می افزایش را ها ملت که ق رت هایی فناوری ضعف نماط نمایی بزرگ

 اثرگوذاری  میوزا   بوه  هجمه تبلیغاتی بنابراین میزا ان ؛  داشته را ها آ  از کشیرها استداد 

 تبو یل  اجتمواعی  یهوا  نظام عطف نماط به را ها فناوری از برخی و بید  متغیر ها فناوری

 . 1311 سن  زنجیر  بلیکی مرکز ملی فضای مجازی،تنمید  اس

 یوا  بلویکی  زنجیور   گرفته، فناوری قرار تیجه میرد بسیار راًیاخ که ییها یفناور از یکی

ای نیسوت، اموا نظرسونجی جهوانی اخیور      فنواوری تواز    ،بلیکی ر یزنج .باش  می چین باک

 یخویب  جیور  بلویکی را بوه   درص  از افوراد، زن  30ده  که نشا  می 1اچ اس بی سیسسه ؤم

فراوانوی بورای تیضوین فنواوری زنجیور  بلویکی بوه         یها تاش که یان ، درحالدرک نکرد 

 هوای  دانشوگاهی و دور    صنعتی، یها های اصلی، گزارشفنی از عریق رسانه مناعبا  غیر

 کل دفتر یک بلیکی زنجیر   . 2،2011ام راچس. های دیگر صیرت گرفته است روشو  برخط

 هور  و شو     ر یذخ ساختار هب هایی در بلیک دسته دسته آ  در ها داد  که است سازی خیر ذ

 یک صیرت اتصا  شید. در می متصل خید از بع  بلیک به رمز ک  یک از استداد  با بلیک

 زنجیر  متصول  یک و گرفته قرار  ییتأ میرد آ  های داد  اصالت و زنجیر ، صحت به بلیک

 انو از  چشب با پیشرفته فناوری یک بلیکی . زنجیر  3،2013شنارسرما    یآ وجید می به معتبر و

 هوای  برنامه مالی تا های برنامه برداری آ  از های بهر  کاربرد و فرصت که دامنه است روشن

ی ایون  ریکوارگ  بوه ی هوا  فرصتکه تیجه به  عیر هما اما ؛ شید می غیرمالی گسترد  کاربردی

 این فناوری غدلت کرد.  آفرین مناعر  جی و از نبای  فناوری مهب است،

                                                           
1. HSBC Global Research 

2. Rauchs. M 

3. Shekhar Sarmah 
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 فنواوری  حویز   در فعوا   مو یر  1000 از بویش  از 1دیلییت 2013 بر اساس نظرسنجی

مشوهید   جهوا   نمواط  اقصی در فناوری این رش  رون  ارزیابی دنیا، سراسر زنجیر  بلیکی از

 شتاب جیت ر به اما نرسی  ، خید شکیفایی اوج نمطه به هنیز نیپا فناوری این اگرچه .است

 . 2013 دیلییت،باش   به بلیغ خید می ش   نزدیک حا  و در گرفته

هوای گسوترد  و قابول     قابلیوت  واسوطه  به، صنعت بانکی دنیا 2گارتنر 2013  برابر گزارش

ایون فنواوری در فرآینو های     یریکوارگ  بوه تیجه زنجیر  بلیکی تمرکز بیشتری بر استداد  و 

، رقوب  2013نیموه او  سوا    در  کوه  یعویر  ، بوه اسوت  بوید  و پیشورو   خید دارد وکار کسب

مویادی   2030میلیوارد دالر رسوی   اسوت و توا سوا        11 گذاری در این فناوری به سرمایه

 ؛ 2013گوارتنر، کورد    خیاه  جادیاارزش اقتصادی تریلیی  دالر  1. 3 زنجیر  بلیکی ح ود

عویر   تویا  بوه   هب در آ ، نموی ایون فنواوری و نمواط موب     خوا   به ساختاربنابراین با تیجه 

بایو  جیانوب    یعمل کورد و قبول از هور اقو ام    ی و تیسعه آ  ریکارگ زد  در زمینه به شتاب

 .میرد بررسی قرار گیردرو  پیش  اتیو ته  ها فرصتو منتلف 

 

 مسئلهبيان 

همانن  هر فناوری دیگری عواو  بور داشوتن مزایوای متعو د، بوا       فناوری زنجیر  بلیکی 

گذاری و نظوارتی ایون سیسوتب     نیز میاجه است. مشنص نبید  وضعیت قانی هایی  چالش

. با تیجه به نیین بوید   استها و مؤسسات ش    مانع گسترش استداد  از آ  تیسط سازما 

آ  نیاز اسوت و اسوتداد  نامناسوب از     یریکارگ این فناوری، زما  و تحمیمات زیادی برای به

 . 201۲ ،3نگیین  ا با مشکل میاجه نمای ر هاکشیرحاکمیت تیان  ثبات  آ  می

های منتشرش   تیسط مؤسسه گارتنر با نزدیک ش   بوه مراحول تکامول و     برابر گزارش

آ  در صنایع منتلف آغاز ش   و بر همین اساس، اکثور کشویرهای    ریتأثبلیغ این فناوری، 

ر حوا  تعیوین   پارلموا  اتحادیوه اروپوا د   و  های آمریکا، چین، روسیه دولت خصی  بهدنیا 

                                                           
1. Deloitte 

2. Gartner 

3. Nguyen 
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ی گوذار  هیسورما میضع حمیقی خید نسبت به کاربرد این فناوری هستن . ضمن اینکه میزا  

 . 2013گارتنر، باش   در حا  افزایش می ها سازما در این حیز  در بین 

سنارییهای چنو مرکزیتی و   یریگ باعث شکلی زنجیر  بلیکی بر فناورمبتنی های  برنامه

اموا بایو  تیجوه    گوردد؛   می ی منتلفها افزایش کارایی حیز  گری و منجر به کاهش واسطه

وجوید داشوته   ، کارایی و امنیت همیشه در جریوا  هور نویآوری    قانینیمشکات  داشت که

چراکوه مشوکات فنوی،    نیاهو  شو ،   نفنواوری  اما این مسازل باعث کاهش فراگیری است 

 رو نیو یاهو  شو . ازا  درنهایوت حول خ  ی فنواوری  ریکارگ بهو الزامات و ماحظات نظارتی 

 یا نو   یدر آی منتلوف  هوا  در حویز  زنجیور  بلویکی   ان از غلبه فناوری  تیا  گدت چشب می

 نزدیک بسیار محتمل است.

هوایی در   نیز ماننو  هور فنواوری دیگوری بوا چوالش      بای  تیجه داشت که زنجیر  بلیکی 

ش استداد  از ها مانع گستر مشنص نبید  آ که و پذیرش گسترد  میاجه است  یریکارگ به

. ضومن اینکوه بوا رشو  سوریع      گوردد  یمو ی منتلف دولوت  ها بنشو ها  آ  تیسط سازما 

ماهیوت و کاربردهوای ایون فنواوری و     دستیابی به درک روشنی از  های این فناوری، کارکرد

ا  راهبوردی  گیور  تصمیب گذارا  و در کشیر برای سیاست تیسعه آ و  یریکارگ بهپیام های 

 و اصلی است. یک نیازمن ی مهب

گذاری و م یریت مناسب این رونو    بنابراین بای  قبل از هرگینه اق ام، نسبت به سیاست

الزم اسوت کوه    رو نیو ازانموید.   تر پررنگاق ام نمید  و نمش کشیر را در حاکمیت جهانی 

روشن، نسبت به شناخت ان از  چشب  کیرسی   به  ی این فناوری وریکارگ بهبرای تیسعه و 

ها و ته ی ات ایون فنواوری بورای تیسوعه و      و ماهیت این فناوری و ت وین فرصت مداهیب

 بوا  گوردد  می سعی تحمیق این در رو نی. ازااق ام نمید ی در جمهیری اسامی ایرا ریکارگ به

 و شو    تبیین میضیع تحمیق پرداخته به نسبت ی و مماالتباالدستاسناد ها،  گزارش بررسی

عمیوق   مصواحبه  ابزار از استداد  و کیدی روش از استداد  ضمنها  داد  تحلیل و گردآوری با

ش  ، ارزیابی  شناسایی  اتیو ته  ها فرصتبا معرفی  تا اق امنظرات خبرگا   یآور جمع به

 . آی  به دست ایرا  اسامی جمهیری در ی و تیسعه این فناوریریکارگ بهکاملی برای 
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 اهميت و ضرورت تحقيق

 اهمیت

فنواوری نیههویر قلمو اد     عنویا   بوه فناوری زنجیر  بلیکی در این تحمیوق   نظر به اینکه

 ی ذیل دارای اهمیت است.ها جنبهشید، انجام این تحمیق از  می

ای برای تثبیت حکمرانوی   ی چنین فناوریریکارگ بهمشنص ش   عیامل تیسعه و  -

 اقتصادی کشیر

ی ریکوارگ  بهرای گیری م یرا  راهبردی بسازی و تصمیبتیسعه چهارچیب تصمیب -

 آوری از این فناوریو سید

بسترسازی ت وین راهبردهای مربیط به استداد  از این فنواوری و تیسوعه کوارایی     -

 فناوری زنجیر  بلیکی در کشیر
 

 ضرورت

با تیجه به اینکه فناوری نیههیر زنجیر  بلیکی قابلیت خلق ارزش در زنجیر  اقتصوادی  

، ع م انجوام چنوین تحمیمواتی    شید یمتصاد دیجیتا  معرفی تیانمن ساز اق عنیا  بهرا دارد و 

 خیاه  داشت. به دنبا میارد ذیل را 

هوای نیههویری کوه میجوب تیسوعه در      ایجاد میضوع اندعوالی در برابور فنواوری     -

 فراین های مدی  اقتصادی هستن .

رو و غدلوت در خصوی    هوا و ته یو های پویش   کاهش ق رت شناسایی فرصت -

 ی سایبری  ها هیسرمایبر ملی و حکمرانی بر فضای سا

ی و تیسوعه فنواوری زنجیور     ریکارگ بهی هیشمن انه حاکمیت در زیر برنامهنگا  و  -

 بلیکی در ج.ا.ایرا 
 

 هدف

 هدف اصلي 

ی فناوری زنجیر  بلیکی در تیسوعه اقتصوادی   ریکارگ بهها و ته ی ات بیا  فرصت -

 جمهیری اسامی ایرا  در قالب م   مدهیمی
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 اهداف فرعي

 ی فناوری  ها یژگیوو  اجرابن ی عبمه -

 ی فناوری زنجیر  بلیکی در کشیرریکارگ بهها و ته ی ات تعیین فرصت -

 ی فیقبن  عبمهارازه م   مدهیمی  -

 

 سؤال

 اصلي سؤال

ی و تیسوعه  ریکوارگ  بوه روی کشیر بورای   و ته ی ات پیش ها فرصتم   مدهیمی  -

 فناوری زنجیر  بلیکی در ج.ا.ایرا  چیست؟

 

 فرعي تسؤاال

 ی فناوری چگینه است؟ها یژگیوو  اجرابن ی عبمه -

 ی فناوری زنجیر  بلیکی در کشیر چه هستن ؟ریکارگ بهها و ته ی ات فرصت -

ی فنواوری زنجیور  بلویکی    ریکارگ بهها و ته ی ات ی فرصتبن  عبمهم   مدهیمی  -

 در کشیر چیست؟

 

 يشناس روش

 روش تحقیق

 در یریکارگ بهقابلیت  آ  نتایج و است یمایشیپ-تیصیدی پژوهش این در نیع تحمیق 

اسوت و روش تحمیوق نیوز     کواربردی  هو ف،  نیع لحاظ از تحمیق دارد. این را ها سازما 

ی و آور جموع ی کیدوی، اعاعوات   هوا  روشابت ا با  چراکه باش . کمی  می -کیدیآمینته  

  کموی آمواری    از ابزار پرسشنامه و سوپس تحلیول   ها آ پس از تحلیل برای اعتبارسنجی 

. همچنین قلمرو زمانی این تحمیق با تیجه به تحویالت سوریع در حویز     شید یم استداد 

ی ایون تحمیوق بورای یوک دور      هوا  افتوه سایبر و پییایی محیط و شرایط محیطی نتوایج ی 
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  قابلیت کاربرد دارد و بع  از آ  بایو  ارزیوابی مجو د و    1101 ان از چشب افق  ساله شش

مکانی تحمیق نیز از نظور جغرافیوایی، فضوای سوایبر جمهویری       قلمرو د.ی شیروزرسان به

 باش . اسامی ایرا  می

 

 ها دادهی و تحلیل آور جمعروش 

ی و میو انی بورای   اهوا از دو روش کتابنانوه  ی داد آور منظویر جموع   بهدر این پژوهش، 

 ش   است. گرفته استداد  ی صیرتها پژوهشدستیابی به آخرین دستاوردهای مطالعات و 

 و اسوناد  هوا  گوزارش در گام او ، کلیه مستن ات، مماالت علموی،   ی:ا کتابخانهمطالعات 

ی فنواوری زنجیور    ریکوارگ  بوه و ته یو ات   هوا  فرصتمعتبر علمی قابل دسترس که به بیا  

 .  گردن  یمی اساسی شناسایی ها مؤلده، بررسی ش   و ان  پرداختهبلیکی 

ی ریگ نمینههای آزمایش را تعیین خیاهیب نمید.  ینهدوم، نم گام در :مصاحبه عمیق

غیر تصادفی و ه فمن  است و ناهر به خبرگا  این عرصه  صیرت بهدر تحمیمات کیدی 

 20شوامل   ه فمن  و جامعه آماری میرد نظر، صیرت بهگیری  است. در این مماله نمینه

و اقتصاد، پژوهشگرا  ها در حیز  فضای سایبر  ی دانشگا علم  تیهاساتی  عضی  از ندر

باشون  کوه    ی فناوری زنجیر  بلیکی می مراکز پژوهشی و م یرا  اجرایی فعا  در حیز 

مبتنوی بور احصوا      . در این گام با تهیه یک فورم مصواحبه  رن یگ یممیرد مصاحبه قرار 

بلویکی، بوه انجوام مصواحبه      ر یزنج یفناوری و تیسعه ریکارگ بهها و ته ی ات فرصت

، مویارد احصوایی در گورو     اخذشو   بن ی نظورات  و در پایا  نیز با جمع ش  پرداخته

تیسوط   شو   ی نهوایی ها مؤلدهمطرح و میرد بررسی قرار گرفته است. در ادامه  1کانینی

قرار گرفته و نتیجه نهایی در قالب یک م   مدهیمی برای تبیوین   سؤا پرسشنامه میرد 

ی زنجیر  بلیکی در ج.ا.ایرا  بیا  گردی   ی فناورریکارگ بهها و ته ی ات دقیق فرصت

 است.

 

                                                           
1. Focus Group 
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 پيشينه تحقيق

در سوا    «های  فناوری زنجیر  بلیکی در مالزی و چالش ان از چشب»ای با عنیا   در مماله

بررسوی مزایوای   بوه    3و ابویبکر منیور   2، شرین کمینهی باوا1میادی نیرحسنی ذکریا 2013

هوای آ  در موالزی      بلیکی با تمرکوز بور ویژگوی   بالمی  و خطرات استداد  از فناوری زنجیر

کارگیری فناوری زنجیر  بلویکی   ان . این مماله با ارازه پیشنهاداتی برای گنجان   و به پرداخته

ممالوه   نیو در ا .شوید  شوروع موی   مالزی اقتصادی و اجتماعی ان از سیاسی،  برای ایجاد چشب

فنوواوری نشووا  داد  شوو    یریکووارگ بووه بووا رتبطهووای موو  یسووکبوور ر عوواو  بوور تمرکووز 

کوارایی، شودافیت و    تیان  یماست که  ییها یتیانمن دارای  فناوری زنجیر  بلیکی که است

موویارد ریسووک   بیشووتربیووا  شوو   کووه   یووک تحووی  را ایجوواد نمایوو . همچنووین   ارازووه

چهوارچیب مموررات    کوه  یدرحوال  هسوتن .  زنجیور  بلویکی   مبتنی بر های رمزپی  به مربیط

 در حویز   خوا   مموررات  ازمنو  یو ن دهو   ینمو کامل پیشش  را و امنیت میجید، حداهت

 .  2013نیرحسنی ذکریا و دیگرا ، باش   می ها پی رمز

و  هوا  فرصوت  اصوی ، بلویکی:   ر یو زنج یفنواور  بور  وریمور »در مماله دیگری با عنیا  

   انجام شو  5و گیلتکین براها  1میادی تیسط سیایب ارسا  2013که در سا  « ها چالش 

است، بیا  ش   که زنجیر  بلیکی یک فناوری نیههیر است که تیانایی تغییر نحی  تعامل با 

مزیت اصلی این فناوری تیانایی آ  برای تباد  معوامات  کن . یک یگر را در جامعه ایجاد می

یوک   عنویا   بوه  تیانو   یمو اعتماد هر ابزار است. همچنین یرد م ثالث اشنا  ب و  اتکا به

اجورا  ، آ  مبتنوی بور   هوا و امویر   برنامهشید که در آ  بسیاری از  ارازهترنت ج ی  انماب این

، اصوی   شوامل  زنجیور  بلویکی    یبور فنواور   ش   استتحمیق مروری  نیدر اش .  خیاهن 

  2013دیگرا ، و  سیایب ارسا  ی و تیسعه آ  ریکارگ بهی رو پیشی ها و چالشها  فرصت

 

                                                           
1. NurHusna Zakaria, 

2. Sherin Kunhibava 
3. AbuBakar Munir 

4. Suayb Arslan  

5. Gultekin Berahan 
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 و مندوی  مثبوت،  جیانب: زنجیر  بلیکی فناوری لیوتحل هیتجز»در مماله دیگری با عنیا  

SWOT
نگوارش   1ونیتحیا 3ناسا جاگا  ،2میادی  تیسط نیرانجا  مرسی 2013که در سا  « 1

ته یو    با روزها این است، دیجیتا  پی  شامل که 5برخط معامله ش   بیا  ش   است که هر

که این یک چوالش   میاجه است اینترنت در بانکی اعاعات سرقت برای در تاش هکرهای

است که  ش   ی رمزنگاری ها پی  انیاع اختراع به ها منجرچالش . اینشید یممهب محسیب 

 است. ۲کیین ها بیت یکی از آ 

 ایون فنواوری تواش    .شوید  یمو  زنجیر  بلویکی شوناخته  عنیا   به کیین فناوری پشتیبا  بیت

 ر یو ذخ کوامپییتری  شوبکه  در داد  سواختار  یوک عنویا    بوه  که برخط را معامات تمام تا کن  یم

را بوه کواربرا     اجواز   و ایون  بگوذارد  اشتراک به کن  و ایجاد ش   تیزیع سربرگ یک در ان  ش   

 ایون  بگیرنو . در   ییتأرا انجام و  ها تراکنشکه ب و  نظارت یک نهاد واسط مانن  بانک،  ده  یم

زنجیور  بلویکی    انیاع این فناوری، از SWOT یلتحل فناوری زنجیر  بلیکی، دربار   تحلیلی مماله

 . 2013 نیرانجا  مرسی و دیگرا ،ش   است  بحث آ  معایب و کارکرد این فناوری و مزایا چگینگی و

کوه در سوا    « این اسوت  مس لهزنجیر  بلیکی آری یا نه، »در مماله دیگری با عنیا  

سی   است، فناوری زنجیور   و دیگرا ، به چاپ ر 1میادی تیسط والنتیناگاتسچی 2013

 به ها سازما  آیا نمید  و بررسی کرد  است که محسیب پیشرفته بلیکی را یک فناوری

 از استداد  این فناوری با بیو معا مزایا دربار  نییسن گا  مماله، نیدر ا دارن ؟ نیاز آ 

 اد د تعمویب  دیگور  یهوا  بنوش  به تیان  یم که کنن  یم بحث بیمه از صنعت هایی نمینه

 . 2013والنتیناگاتسچی و دیگرا ، شید

 

 

                                                           
1. Strengths,weaknesses,Opportunities,Threats 

2. M.  Niranjanamurthy 

3. S.  Jagannatha 

4. B.  N.  Nithya 

5. OnLine 

6. BitCoin 

7. Valentina Gatteschi 
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 ادبيات تحقيق

 زنجیره بلوکيتعریف 

تاکنی  تعواریف منتلدوی از زنجیور  بلویکی ارازوه شو   اسوت، بورای مثوا  برخوی از           

اسوت. در   «یوی انمواب در زمینوه تمرکززدا  »دارن  که زنجیر  بلیکی یک  ان یشمن ا  اعتماد

   است:ش  بیا ادامه چن  نمینه از تعاریف 

شوید  وری است که منجر موی اانجمن جهانی اقتصاد: زنجیر  بلیکی یک پروتکل فن -

قرارداد در یک شبکه و ب و  نیاز بوه  ی ها صیرت مستمیب بین عرف تا اعاعات به

 .  2011دیلییت، ها مبادله شین  واسطه
عنویا  یوک فنواوری دفتور کول       تویا  بوه  ، زنجیر  بلیکی را می1اکسنچراز دی گا   -

ای مطمو ن و دازموی   ها را میا  عرفین و بوه شویی   تیان  تراکنشش   که می یزیعت

هوای داد  میوا  عورفین، زنجیور      پایگا  «یگذار اشتراک»ثبت کن ، تعریف کرد. با 

 . 2013اکسنچر، کن  ها را حذف میواسطه ،بلیکی
است که در یک شبکه نظیور بوه    فناوری: زنجیر  بلیکی، یک IBMتعریف شرکت  -

از  کننو ، شید و همه مشترکین در یک تراکنش معوین شورکت موی   نظیر استداد  می

تیانو  بور   کل، تیزیع ش   اسوت هرکسوی در هور زموا  ممکون موی       آنجا که دفتر

 .  2013جدریز، ها نظارت کن  پیشرفت تراکنش

شو   و   تیزیوع  کوه  استا ه تراکنش ثبت از داد   پایگا  یک فناوری زنجیر  بلیکی -

شووید و  هووا در سراسوور جهووا  تأییوو  و نگهوو اری مووی ای از رایانووه هتیسووط شووبک

، سویابق تیسوط یوک جامعوه     بانوک  یوک  ماننو   واحو   مرکوزی  قو رت  جوای  هب

تیانو  بوه    را ن ارد و هیچ کوس نموی   کنتر  آ  فردی هیچشید و  می نظارت بزرگ

 .  2،2013شنارسرما  ده  عمب برگردد و تاریخ تراکنش را تغییر 

یوک  بلیکی عبارت است از: محمق: از نظر محمق فناوری زنجیر   تعریف عملیاتی -

شو     هر تراکنش اضوافه که  رمتمرکزیو غدیجیتالی  صیرت بهها پایگا  ثبت تراکنش

                                                           
1. Accenture 

2. Simanta Shekhar Sarmah 
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. مجمیعه این شید میو ثبت   ییتأرایانه متصل به زنجیر  تیسط چن ین زنجیر  به 

و قبول از  کننو    موی  کار  هببا که  دهن  یک شبکه همتا به همتا را شکل میها رایانه

. اسوت  کنن  کوه توراکنش، معتبور   میاعمینا  حاصل ش   یک بلیک ج ی ، اضافه 

هوای   تیانو  بلویک   کن  که یک سیستب واح  نموی  این شبکه غیرمتمرکز تضمین می

اضوافه  زنجیور   یوک بلویک ج یو  بوه      که یهنگام. نامعتبر را به زنجیر  اضافه کن 

تضومین  توا ضومن افوزایش امنیوت،      ش   یرمزنگارتابع  شید، با استداد  از یک می

 امکا  تغییر ن ارد.    که این زنجیرشید 

 ا  اشار  ش   است: به 1ش   وجید دارد که در ج و   نگا  مشترکی در تعاریف عنیا 
 

 نکات مشترک تعاریف زنجیره بلوکي -9جدول 
 عناوین مهم در تعریف محقق/ سازمان

 ها واسطهب و  نیاز به  -ش    کل تیزیع فترد - انجمن جهانی اقتصاد

 ها حذف واسطه -   هاثبت مطم ن و دازمی تراکنش - ش    دفتر کل تیزیع - Accentureدی گا  

 IBMتعریف 
ایجاد اعتماد،  - ها نظارت بر تراکنش - شبکه نظیر به نظیر  -  کل تیزیع ش    دفتر -

 و شدافیت یریپذ تیمس یل

 Shekharدی گا  

Sarmah 

بو و    -  استداد  از رمزنگواری  -تیزیع ش     صیرت به ها تراکنشثبت  -پایگا  داد  -

 ها واسطهنیاز به 

 دی گا  محمق
اسوتداد  از   –شبکه همتا به همتا  -غیر متمرکز صیرت بهها ثبت تراکنش –پایگا  داد  -

 رییتغ ع م -رمزنگاری

 نکات مشترک در تعاریف

 رکیردها یساز ر یذخ/ هانظارت بر تراکنش/ ایجاد اعتماد /  هاحذف واسطه/  شبکه نظیر به نظیر/    ش  دفتر کل تیزیع

 رییتغ ع م/ ش   تیزیع صیرت ها بهثبت مطم ن و دازمی تراکنش/ 

 

 اهمیت زنجیره بلوکي

ها کوه تیسوط مؤسسوه گوارتنر هور سوا  منتشور        ی رون  تکامل فناوریچرخه معرفدر 

 .شوید  یمو بررسوی  در عوی  زموا     برنامه کواربردی یک فناوری یا بلیغ  یگچگینشید،  می

مویادی   2015صیرت غیرمستمیب در سوا    ابت ا به فناوری زنجیر  بلیکی در چرخه گارتنر،
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صویرت مسوتمل مویرد تیجوه      هتاکنی ، بمیادی  201۲ها و سپس از سا   پی در قالب رمز

عویر   این فناوری عی پنج تا د  سوا  آینو   بوه   بینی گارتنر،  قرار گرفته است. بر اساس پیش

بسیار زودتر از یک تا دو سا  آین   باورن  که خبرگا  بر این اما کامل عملیاتی خیاه  ش ؛ 

با سرعت که فناوری زنجیر  بلیکی با تیجه به اهمیت  خیاهیب بید.آ  شاه  عملیاتی ش   

چرخوه تکامول و    گوارتنر  ،استحرکت  ها به سمت بلیغ دربیشتری نسبت به سایر فناوری

داد  اسوت   ارازهی مبتنی بر زنجیر  بلیکی را به شکل مجزا وکارها کسببلیغ این فناوری و 

  چرخوه تکامول   2شکل  میادی و در  2011  چرخه عمر فناوری در سا  1شکل  که در 

 ننو  مامیضویعاتی  در این چرخه  ، یکن یمی مبتنی بر زنجیر  بلیکی را مشاه   وکارها کسب

های هیشمن ، قراردادهوای هیشومن ، زنجیور     ندت و گاز، ارازه خ مات به مشتریا ، دارایی

استداد  از اما قیانین و ممررات در مرحله او  چرخه است،  و ، سامت، بیمه، آمیزشنیتأم

ها با سرعت بیشتری نسبت به میضویعات ذکرشو   در مرحلوه    زنجیر  بلیکی تیسط دولت

بر اسواس   است.و حاکمیت  که نشا  از اهمیت آ  برای دولتته است قرار گرفدوم چرخه 

میلیارد  3.1، فناوری زنجیر  بلیکی 2030سسه گارتنر تا سا  ؤممیادی  2013گزارش سا  

 . 2013 گارتنر، وکارها ایجاد خیاه  کرد دالر ارزش در کسب

 
 میالدی 9091چرخه عمر فناوری زنجیره بلوکي در سال  -(9شکل )
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 میالدی 9091ی مبتني بر زنجیره بلوکي در سال وکارها کسبچرخه عمر  -(9شکل )

 

 مرور تاریخي بر ایجاد زنجیره بلوکي

ای با پی ایش بیت کیین گر  خیرد  است و ب و  گینهپی ایش فناوری زنجیر  بلیکی به

تیلو  بیوت    تیا  تارینچه کاملی از زنجیر  بلیکی ارازوه کورد.  آشنایی با رون  ههیر آ  نمی

گوذاری در   کیین و زنجیر  بلیکی: فمط چن  هدته پس از فروپاشی چهارمین بانوک سورمایه  

صویرت   یک مماله بهکه بید میادی  2003در ما  اکتبر   1برادرا  لیمن آمریکا  متح   االتیا

 آناین پ ی ار ش . این مماله نیعی پی  نم  دیجیتا  نظیر به نظیر را با خیا  مشابه با عوا 

 2ش  و نییسن   مماله ساتیشوی ناکوامیتی   یگذار معرفی کرد. این ارز دیجیتا  بیت کیین نام

اولین کو  بیوت کویین و    میادی  2001ژانییه سا   1بید. هییت او هرگز فاش نش . او در 

                                                           
1. Lehman Brothers 

2. Satoshi Nakamoto 
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اولین زنجیر  بلیکی جها  را به نمایش گذاشت. بیت کویین در بسوتر زنجیور  بلویکی، در     

المللی شکل گرفت توا افوراد   های پیلی مرکزی داخلی و بینمناسب نظامپاسخ به عملکرد نا

ب و  واسطه نهادهای متمرکز، در یک بستر امن و شداف، به انجام مبادالت بپردازن  و هموه  

و از عریق ثبوت رکیردهوا و ایجواد اعتمواد،      کنن کنن گا  بتیانن  بر مبادالت نظارت استداد 

 شن شید. ها برای همه روامنیت تراکنش

 

 تکامل زنجیره بلوکي در گذر زمان

سسوه  ؤتیسوط م مویادی   2013در سوا   با عنیا  آموایش زنجیور  بلویکی     یدر گزارش

مویادی مشونص    2011توا سوا     یریگ ، رون  تکامل زنجیر  بلیکی از زما  شکل1اکسنچر

   . 2،2013کیکلهاس نشا  داد  ش   است  3ش   که در شکل 

 

 
 9091ي تکامل فناوری زنجیره بلوکي تا روند  تاریخ -9شکل 

 

                                                           
1. Accenture 

2. Kückelhaus 
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 یک زنجیره بلوکي   اصلياجزای 

داد  شو     شی  نموا 2جو و    یک زنجیر  بلیکی شامل پنج جز  اصولی اسوت کوه در    

 : 2011،ام  راچس.است
 اجرای اصلي یک زنجیره بلوکي -(9جدول )

اجزای 

 کليدی
 نماد اجزا شرح اجزای کليدی

 یرمزنگار
 هوش،  تیابوع  شوامل  رمزنگاری های وشر انیاع از استداد 

 و رمزنگاری نامتمار  عمیمی کلی  های زیرساخت
 

شبکه نظیر به 

 نظیر

 در هاداد  گذاریاشتراک به و اعضا شناسایی برای ایشبکه

  نظیر به نظیر حالت
مکانیزم 

 اجماع

 نوامطم ن  محویط  یک در را معامات ترتیب که الگیریتمی

 کن  می تعیین
 

 مرتبط های بلیک رمزنگاری با همرا  معامات فهرست لدفتر ک
 

 قیاع  معتبر
 چگوینگی  معتبور،  معوامات شوبکه    قیاعو   از یا مجمیعه

 ...  و دفتر کل ش   روز به
 

 زنجیره بلوکيفناوری  یها يژگیو نیتر مهم

 ، بوید  یرمتمرکوز بوید ، غ  از: متمرکوز ان  عبارت بلیکی زنجیر  فناوری های ویژگی از برخی

هوا بوه    ش  ، شداف و قابل رسی گی، باثبات، تغییرناپذیر و انکارنش نی، کاهش وابستگی تیزیع

 1نیورا  جامیرسوی    تا یجید دفتر زمانی،ناپذیر، دارای تسلسل  اشنا  ثالث/ عرف سیم، برگشت

 این فناوری تشرین ش   است: های ویژگی نیتر مهب. در این بنش سه حیز  از  2013،گرا یو د

ها تحت  مرکزی است که تمامی گر  کنن   هماهنگمشتمل بر یک گر   ،2انه متمرکزسام

شوید.   نظارت این گر  هستن . اعاعات تنها از عریق گر  مرکزی بوه اشوتراک گذاشوته موی    

 شید. می 3ها سامانهوابستگی کامل به یک گر  مرکزی باعث کاهش امنیت این نیع از 

                                                           
1. Niranjanamurthy 

2. Centralized system 

3. System 
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محو ود   2کننو    هماهنوگ مرکزی، چنو    کنن   هنگهمای یک جا به، 1سامانه غیرمتمرکز

مشونص    عملکرد یک یا چن  گر  که یدرصیرتکنن .  وجید دارد که با یک یگر همکاری می

تیانن  به کار خید ادامه دهن . در  کنن   میهای دیگر هماهنگ هب با مشکل میاجه شید، گر 

گیری مرکزی اسوت. در   تصمیبغیرمتمرکز بید  به معنی ع م وجید یک نمطه  ها سامانهاین 

ای اعاعوات کامول سوامانه را در اختیوار نو ارد و ایون نکتوه یکوی از          حالت کلی هیچ گر 

 رود.  به شمار می ها سامانهمشنصات کلی ی این 

کننو     ش   است کوه هویچ نویع هماهنوگ     تیزیع کاماًیک معماری  ،3شده سامانه توزیع

هووا یووا فرآینوو  بووه  کووه در انجووام پووردازش هووایی مرکووزی در آ  وجووید نوو ارد. همووه گوور 

جمعی با یک یگر هماهنوگ شو   و یوا     صیرت بهگذاری اعاعات مشارکت دارن ،  اشتراک

تیان   گیری همچنا  میها، تصمیب گذارن . در این سامانه اعاعات را بین خید به اشتراک می

 متمرکز و با استداد  از دانش کل سامانه انجام پذیرد.   صیرت به

 

 
 انواع سیستم از بعد تمرکزگرایي -4شکل 

 انواع زنجیره بلوکي

  5که در شوکل    است یان از قابل را زنجیر  بلیکی سه نیع  یعیرکل ر حا  حاضر بهد

 نمایش داد  ش   است.  

                                                           
1. Decentralized system 

2. Coordinator  

3. Distributed system 
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زنجیر  پی است، این نیع زنجیر  بلیکی عیر که از نام این  هما : 1عموميزنجيره بلوکي . 1

عمویمی هویچ محو ودیتی بورای     زنجیور  بلویکی   در .  م  قورار دارد در دسترس عمیم  مرد

ب و  دسترسی گرفتن از کسی یوا   تیا  یهای منتلف آ  وجید ن ارد و م دسترسی به بنش

زموانی اسوتداد     زنجیر را میرد بررسی قرار دارد. از این نیع  زنجیر  بلیکی، این یافزار نرم

. خوا   فورد  چنو   فموط  نوه  باشو ،  مهوب  شبکه آ  در نظر میرد شید که نظر تمام جامعه می

مثا  . ی هستن ساز ر یذخقابل  ش   یرمزنگار صیرت بهزنجیر  بلیکی  این در مهب اعاعات

  .  2013دیگرا ، و 2الخانیاست  های بیت کیین، اترییم و ...  اجرایی این روش رمزپی 

برخی از افوراد یوا   در مالکیت شنصی  زنجیر  بلیکیاین نیع : 3خصوصيزنجيره بلوکي . 2

دسترسوی  زنجیور  بلویکی   عمویمی، در ایون نویع    زنجیر  بلیکی برخاف .  ها است سازما 

از  زنجیور  بلویکی  عمیمی برای کاربرا  وجید ن ارد و کاربرا  بای  برای دسترسی بوه ایون   

زنجیور   خصیصی اجاز  بگیرن ؛ به عبوارت دیگور در ایون    زنجیر  بلیکی  مس ی  دسترسی

 . هما   هایی برای دسترسی وجید دارد  یتمح ود بلیکی

، بوه بویش از یوک    زنجیور  بلویکی  در ایون  : کنسرسيوم() 4عمومي انحصاریزنجيره بلوکي . 3

دسترسی برای جستجی در آ  الزم است؛ به عبارت دیگر گروهی مس ی  داد  دسترسی بوه  

ن گورو  مجویز   بایو  از ایو   زنجیر  بلیکیو برای دسترسی به هر بنش این  کاربرا  هستن 

 .هما    دیگر استی ها زنجیر  بلیکی مح ودتر از زنجیر  بلیکیاین نیع  .گرفت

 
 انواع زنجیره بلوکي-(0شکل )

                                                           
1. Public Blockchain 

2. Rubina Lakhan 

3.  Private Blockchain 

4.  Hybrid Blockchain  
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 زنجیره بلوکي سه نوعهای مقایسه ویژگي

بوا    3هوا در جو و     هوای آ  بلیکی در اداموه ویژگوی   های پس از بررسی انیاع زنجیر 

 :یک یگر ممایسه ش   است
 ی سه نوع زنجیره بلوکيها يژگیومقایسه  – (9جدول )

 انواع زنجيره بلوکي
 

 ها يژگیو

زنجيره بلوکي 

 عمومي

عمومي زنجيره بلوکي 

 کنسرسيوم() یانحصار
 زنجيره بلوکي خصوصي

 تمام اعضا م یریت
تنها اعضایی که به 

 کنسرسییم تعلق دارن 

تمام ق رت را  با یک نهاد مرکزی 

 در اختیار دارد

 حاکمیت
سیار دشیار است ب

 که قانی  تغییر یاب 

در صیرت تیافق اعضای 

تیان  کنسرسییم قیانین می

 نسبتاً راحت تغییر کن 

بر اساس  یراحت تیان  بهقیانین می

 نظر نهاد مرکزی تغییر کن 

 سرعت معامات

گسترش معامات و 

شبکه آ  دشیار 

 است

گسترش معامات و شبکه 

 آسا  است

که خیلی گسترش معامات و شب

 آسا  است

 دسترسی به اعاعات
همه به آ  دسترسی 

 دارن 

برخی از اعضا دسترسی 

 دارن 
 برخی از اعضا دسترسی دارن 

 ی فناوری زنجیره بلوکيکارکردها

 غیرموالی  و مالی زمینه دو در کاربردی های برنامه به یابی را  دلیل بلیکی زنجیر  فناوری

 هوای  دارایوی  بورخط  هوای  توراکنش  از محافظوت  و هیاعتبوارد  برای سنتی عیر بهکه  است

هستن . این فنواوری دارای کارکردهوای منتلدوی     متکی اعتماد، سیم میرد عرف بردیجیتا  

مویرد کوارکرد بورای ایون فنواوری       13باشو  و تواکنی  بویش از     ی گیناگی  میها حیز در 

ی موالی  ها تیفعالدسته در دو  کارکردهادر این مماله این  که شناسایی و عملیاتی ش   است

  ش   است. ارازهی و بن  دستهو غیر مالی 

 هوا  آ  از استداد  و ها پی  رم میضیع از فارغ: مالي های فعاليت در بلوکي زنجيره از استفاده. 1

 همچوی   بانکو اری  موالی و  حیز  در دیگری مرتبط میضیعات کاال، یا دارایی پی ، عنیا  به

 یوا  اعاعوات  هماننو   اجار ، قابل غیر اقام داد  اجار  یمی،عم صیرت به سرمایه یآور جمع
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اسوت. همچنوین اسوتداد  در     مطورح  یگوذار  هیسرما سب های ردیابی شرکت و یک سهب بازار

  ییو تأ در تیانو   یمو  فنواوری  ی و استداد  در حویز  بیموه کوه ایون    گذار هیسرمابازار سهام و 

سواختاری   و گیورد  قورار  اسوتداد   مویرد  ن دار وجید بیمه قراردادهای در که زیادی اعاعات

 .   2011و دیگرا ، 1کازینی   ینما فراهب صنعت این برای را سریع و پیگرد قابل دقیق، هیشمن ،

 یسواز  ر یو ذخ رسومی،  اسوناد  دفواتر : غيرمتالي  هتای  فعاليتت  در بلوکي زنجيره از استفاده. 2

حیز  سیاسوی، قراردادهوای    ، حیز  انرژی،ض  جعل یها ، روش2اشیا  اینترنت غیرمتمرکز،

، حویز  سوامت، حویز  صونعت و     1هوای خویدگردا    ، سوازما  نیتوأم ، زنجیور   3هیشمن 

 اینترنتی، مالکیت معنیی آثار، ورزش، میسویمی، حویز  منوابرات و...    کاربردی های برنامه

 . 2011کازینی و دیگرا ، شین   یم معرفی بلیکی زنجیر  غیرمالی مثابه کاربردهای به

 

 ی فناوری زنجیره بلوکيریکارگ بهی مختلف در کشورهاعه تطبیقي وضعیت مطال

ی اولیوه  هوا  گوام  اتناذ از فناوری زنجیر  بلیکی و ها دولتبا تیجه به استداد  شماری از 

وضوعیت کشویرهای    پوایلیت،  یهوا  پوروژ   و منتلوف  یها عرحبرای این فناوری و ایجاد 

مطالعوات   هوا  آ    است که ضمن بررسوی  منتلف در مماالت و مستن ات زیادی تشرین ش

. در ایون ممالوه سوعی شو   اسوت       131۲فرازمن ، ان   گرفته قراری نزدیک میرد بررسی ها سا 

دارای پراکنو گی جغرافیوایی و از    انو   شو   کشیرهایی که بورای مطالعوه تطبیموی انتنواب     

ی ریکوارگ  بوه  ی منتلف انتناب شین ، همچنین پیشرو بوید  کشویرها در اسوتداد  و   ها قار 

ی  همسوایه کوه از نظور    کشیرهابه برخی از  نیهمچن فناوری میرد تیجه قرار گرفته است.

ان  که  و میرد مطالعه قرار گرفته ش   استفرهنگی با محیط کشیرما  نزدیک هستن  تیجه 

   تشرین ش   است.1ج و   در 

 

                                                           
1. Casino 

2. Internet of Things 

3. Smart Contracts 

4. Decentralized Autonomous Organization 
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 ناوری زنجیره بلوکيی فریکارگ بهی مختلف در کشورهامطالعه تطبیقي وضعیت -( 4جدول )

 ی فناوریاستانداردسازوضعيت  نیآخر نام کشور ردیف

 استرالیا 1

 های ی گا ها و د ش   مانن  بحث ینظرسنج یها از پاسخ یاخاصهو  بن ی جمع یک ،نمشه را 

در  یااسترال نظرات کشیر نمطه ینمشه را  حاو ینباش . ا یها م در کارگا میجید که  مشترک

 یرا برا ینگر ین  است. نمشه را  آ ISO/TC 307 مطابق استان ارد یتیمسازل با اول

زنجیر  بلیکی به کمک  ی،الملل نیب یدر جهت گسترش استان اردها یاکشیر استرال یتحاکم

ISO/TC 307 کن  یفراهب م. 

 سنگاپیر 2

این  بانک مرکزی .کن  یم استداد  این فناوری از بانکی بین یها پرداخت حیز  در سنگاپیر

پی  دیجیتا  و  تیلی  زنجیر  بلیکی، برای کنسرسییم، زیرساخت یک با مشارکت کشیر در

داد  است  قرار آزمایش این فناوری میرد عریق از بانکی را  هایسیستب به های اتصا روش

 هایپرداخت کرد  فعا  برای دیگر کشیرهای به سنگاپیر از پیین هایی تیسعه و در حا 

 بهادار اوراق تجارت برای را این فناوری و است یبلیک ر یزنجکمک فناوری  به یالملل نیب

 .کن  یم آزمایش

 کانادا 3

 ان از چشب تب یل دنبا  به و دارد انجام دست زنجیر  بلیکی در حیز  در بزرگی را  های پروژ 

 جهانی رهبر یک به کانادا تب یل چگینگی روی بر آ  تمرکز .است واقعیت یک به این فناوری

از: درک  ان  عبارت حیز ی از اق امات این کشیر در این برخ است. این فناوری با در رابطه

 مؤسسه یک ی، ایجادریکارگ بهت وین راهبردهای  منظیر بهراهبردی نسبت به فناوری 

م   و برپایی آمیزش و  کاربر یک عنیا  به دولتو مرکز تعالی زنجیر  بلیکی،  تحمیماتی

 برای تیسعه فناوری  تغییر فرهنگی

 آمریکا 1

 ح اقل هستن . زنجیر  بلیکی حیز  در یگذار قانی  روی بر کار حا  در آمریکا یها التیا

 از استداد  ارتما  یا قبی  برای ییها حهیال روی بر کار آمریکا مشغی  در ایالت هشت

 یک .ان  کرد  تب یل نی قا به را ها آ  ایالت دو و زنجیر  بلیکی هستن  و کیینبیت یها یفناور

 منظیر بهمیادی  2011در سا   نییییرک در زنجیر  بلیکی نیز و اشیا  اینترنت تعالی مرکز

 اعتماد میرد و فناوری زنجیر  بلیکی امن بر مبتنی سرویس عنیا  به پلتدرم سکی   یک استمرار

 ش   است. یان از را 

 استینی 5

 در مرزی بین تباد  اعاعات منظیر به فنان  با ترکمش معاه   یک کشیر نیا ،201۲سا   در

های پروژ  روی بر بیشتر کرد. استینی امضا دیجیتا  یها نسنه و اجتماعی یها مهیب بنش

فناوری  از استداد  با الکترونیک به اشت هایپرون   الکترونیکی، یریگ یرأ هییت، م یریت

زنجیر  بلیکی  انماب که است شیرهاییک ازجمله است. استینی متمرکز ش   زنجیر  بلیکی

 نیز دیگر کشیرهای به تیان رابطه می این در استینی هایپروژ  و . اق اماتکن  یم رهبری را

 نمای . کمک
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 ی فناوریاستانداردسازوضعيت  نیآخر نام کشور ردیف

 انگلیس ۲

 ارازه منظیر به دولت برای دیجیتا  پلتدرم یک تیسعه حا  در انگلیس دولتی دیجیتا  خ مات

ی از راهکارهای برخ گیرد. قرار پلتدرم این قلب در ن تیا یمو زنجیر  بلیکی  است خ مات

 و ان از چشب اینکه از اعمینا  برای از: دولت ان  عبارتاین کشیر برای تیسعه این فناوری 

DLTپلتدرم  تیسعه
 بنش عه   بگیرد. به را رهبری بای  شید، انجام کشیر داخل در 1

 پشتیبا  عرح یک و را  نمشه یک بای  دیجیتا  اقتصاد واح  و دولتی دیجیتا  خ مات

 بای  نیز یرگاتیر و ممررات .ببرن  پیش سریع و منظب صیرت به را سطن باال در ش   هیته

 .یابن  تکامل فناوری این کاربردی یها برنامه و ها یساز اد یپ تیسعه با زما  هب

 فرانسه 1

تا به دنبا  انجام  داد  تشکیل زنجیر  بلیکی میضیع بر متمرکز کاری گرو  یک فرانسه دولت

 :باش  زیر هایفعالیت

 دارد وجید امروز  که ی مبتنی بر زنجیر  بلیکیها فرصت یساز اد یپ میرد در تحمیمات

  دولتی و عمیمی مبتنی بر فناوری در بنش کاربردهای یها نهیهز بررسی و شناسایی مزایا و

 از آ   و حمایت این فناوری تیسعه از فرانسه دولت برای استداد  پیشنهاداتی ارازه

3 

امارات 

متح   

 عربی

 کرد  یان از را  زنجیر  بلیکی آین   و فعلی کاربردهای بررسی برای را زنجیر  بلیکی جهانی شیرای

 تجاری، نام ثبت مالکیت، انتما  الماس، تجارت ی به اشتی،ها پرون   شامل را پروژ  است و هدت

 با آی بی ام .کن  یم دنبا  حیز  زنجیر  بلیکی در را ونمل حمل و گردشگری دیجیتا ، اههارات

 .کن  استداد  لجستیک و تجارت راهکارهای برای این فناوری   از تا است کرد  همکاری دبی دولت

سا   تا م ارک دولتی تمامی آ  در که است کرد  معرفی را راهبردی برنامه همچنین دبی ولیعه 

 گیرد. قرار زنجیر  بلیکیفناوری  روی ایمن صیرت به 2020

 کر  جنیبی 1

 همچنین مبتنی بر زنجیر  بلیکی و معامات ممررات و قیانین معرفی دنبا  به جنیبی کر 

 باش . در جنیبی می کر  زنجیر  بلیکی کنسرسییم تیسط یگذار قانی  مسازل کرد  برعرف

 جنیبی کر  دولت کی زنجیر  بلی پلتدرم همکاری با پایلیت و تست یها پروژ  راستا همین

 است. انجام دست در کشیر نیاعاعات ا فناوری و ارتباعات وزارت نظر زیر

 ژاپن 10

به دنبا  محیرهای ذیل برای تیسعه فناوری در این  ژاپنو اقتصاد  تجارت وزارت صنعت،

 باش . کشیر می

 و تیسعه از شتیبانیپ و کاربردهای فناوری زنجیر  بلیکی،  استداد  میارد شناسایی از پشتیبانی

 اجرایی یها ستبیس بنیادی، بازبینی تحمیمات زنجیر  بلیکی، تیسعه هایفناوری تجمیع

 فناوری تیسعه و پیشرفت راستای در ممررات و قیانین مالیات، بازبینی یساز نهیبهمیجید، 

 زنجیر  بلیکی.

                                                           
1. Distributed Ledger Technology 
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 دهو   یمشا  ن ، یآ یم دست به منتلف کشیرهای وضعیت مطالعه و بررسی از آنچه که

 یگذار استیس فناوری زنجیر  بلیکی، و تیسعه تحمیق بررسی، دنبا  به که عم   کشیرها 

 مبتنوی بور   تعریف کاربردهایی و استداد  میارد شناسایی ،بیم ستیز تیسعه ی،گذار قانی  و

. همچنین کشیرهای پیشرو در این حیز  به دنبا  تو وین راهبردهوای   باشن  یماین فناوری 

 را خید تمرکز نیز بیشتر ژاپن و جنیبی کر  مانن  کشیرهای آسیایی .ای خید هستن ملی بر

 بنابراین بهان ؛  گذاشته تحمیمات پیشرفته و کیر نماط ی گذار قانی  مالیاتی، مباحث روی بر

 امنیوت، حوریب   بعو   از ژ یو و بوه  فناوری این مزایای دلیل به نیز کشیرها سایر رس  یم نظر

 خیاهن  آ  از استداد  تمایل به باالتر، کارایی و افزایش سرعت ،ها نهیهزکاهش  خصیصی،

 بوه  فنواوری، تمایول   حویز   در پیشورو  کشویرهای  سوایر  همچی  داشت. کشیر ما نیز اگر

 مطالعات که داشت خیاه  نیاز دارد، زنجیر  بلیکی ازجمله ی نیینها یفناور ینیآفر ارزش

 یساز اد یپ و بیم ستیز تیسعه ی،گذار استیس لهرا ازجم میضیع این منتلف ابعاد در الزم

 کوه  کشیرها سایر منظیر بررسی وضعیت این نمای . به شروع کشیر در خ مات و ها عرح

 وضوعیت  بررسوی  باشو .   راهنموا  و کنن   کمک تیان  یم ش  ، به آ  پرداخته این بنش در

وری، بررسی الزامات و ماحظوات  این فنا از استداد  برای بهینه وضعیت شناسایی و میجید

بورای شوناخت    بیشوتر  و تحمیموات  مطالعوات  انجوام  کشویر،  در آ  تیسوعه  ی وریکوارگ  به

و رسوی   بوه    غیور   و اجتمواعی، فرهنگوی   الزامات قانینی،کاربردها،  ،ها فرصت ته ی ات،

بول از  مویارد ق  نیتر مهب، در کشیراین فناوری  و تیسعهی ریکارگ بهی و راهکارهاراهبردها 

 باش . ی آ  میریکارگ به

 

 ی داخلي در حوزه فناوری زنجیره بلوکيها گزارشبررسي اسناد و 

فناوری زنجیر  بلیکی تو وین   حیز  یبراسن ی  تاکنی در جمهیری اسامی ایرا  

فنواوری زنجیور  بلویکی     در حیز چن  گزارش  تاکنی  131۲نش   است، لکن از سا  

انک مرکزی جمهیری اسامی ایرا ، کمیسیی  اقتصوادی  ی منتلف مانن  بنهادهاتیسط 

ی مجلوس شویرای اسوامی    هوا  پژوهشهی ت دولت، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز 
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ی گذار استیسها، به بررسی و بیا  الزامات حیز  رمزپی  ها آ منتشر ش   است که در 

   اسوت. بوه   ی فناوری اشار  شریکارگ بهمم ماتی برای فناوری، کاربردها و مناعرات 

که نهادهای منتلف در جمهویری اسوامی ایورا  قصو  دارنو  توا ضومن         رس  یمنظر 

های  ها برای اعمینا  از دستیابی به برخی مزایای فناوریکشیرحرکت هماهنگ با دیگر 

در کشیر اق اماتی را انجوام دهنو . بوا تیجوه بوه       خصی  زنجیر  بلیکی، نیههیر و به

هوایی را  و نهادهای منتلف تواش  ها سازما ری در کشیر، رویکرد استداد  از این فناو

مثا  قی  قضاییه اعام کورد  اسوت    عنیا  بهان . ی این فناوری آغاز کرد ریکارگ بهی برا

فنواوری   بسوتر  بور  الکترونیکوی  نام ثبتسامانه  فاز دوم یان از و را  عراحی که به دنبا 

ت افراد بر بستر فناوری زنجیور  بلویکی   احراز هیی ،سامانهاین در  بلیکی است.زنجیر  

دریافوت  ی کوه هسوتن    ا هور منطموه  تا مردم خ مت میرد نیاز خید را در  شید یمانجام 

  5اسناد منتشرش   در حیز  این فناوری در کشیر در جو و     نیتر مهب. در ادامه کنن 

 میرد بررسی قرار گرفته است.
 

 ی اسالمي ایران در حوزه فناوری زنجیره بلوکيبررسي اسناد منتشرشده در جمهور –( 0جدول )

 عنوان سند ردیف
محل انتشار و 

 سال
 خالصه سند

1 

سن  الزامات و 

ضیابط فعالیت در 

 ها پی حیز  رمز 

 بانک مرکزی

1311 

 شو    مشونص  وهایف بنابر 1311 ما  بهمنبانک مرکزی در 

 کوه  ییهوا  حویز   از بنوش  آ  برای بانکی، و پیلی حیز  در

 باشن ، رگذاریتأث کشیر مالی و ی پیلیها استیس بر ن تیان یم

 ها حیز  این است. نمید  ت وین سن  این در را ییها استیس

 است: زیر میارد مح ود به و نه شامل

) سکه اولیه أ. عرضه
1
ICO) و رموزارزی  یهوا  یصوراف . ب 

 مرتبط یها سامانه

 رمزارزی پی  ج. کیف

 رمزارز استنراج د. 

                                                           
1
. Initial Coin Offering 
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 عنوان سند ردیف
محل انتشار و 

 سال
 خالصه سند

2 
ه فناوری زنجیر

 بلوکي

مرکز ملی فضای 

 مجازی

1313 

و بوه   منتشور شو   اسوت    1313 موا   بهشوت یارداین سن  در 

تعریف، بیا  کاربردهای فناوری، مناعرات این فناوری برای 

و وضعیت فناوری در کشیر پرداخته است، همچنین  کشیرها

ی فنواوری زنجیور    ریکوارگ  بوه و ته ی ات  ها فرصتدر ادامه 

و در انتهوا از  داد  است رد بررسی قرار بلیکی در کشیر را می

ی منتلف مرتبط با میضیع فناوری درخیاسوت شو     نهادها

ایون فنواوری    مناسوب  و م یریت یگذار استیس به که نسبت

 نماین . اق ام تر عیسر در کشیر

3 

 فناوری گری تنظیب

 بلیکی و زنجیر 

 در رمزینه ارزهای

 کشیر

کمیسیی  اقتصادی 

 هی ت دولت

1311 

کارگروهی بوا مسو یلیت کمیسویی  اقتصوادی      1311ا  در س

 و بلویکی  زنجیر  هی ت دولت تشکیل ش  تا میضیع فناوری

و  کشیر را بررسوی  در آ  پیشبرد یو چگینگرمزینه  ارزهای

نماینو . ایون    ارازوه  و سوازی تهیوه   تصومیب  جهت یسینی شیپ

ی اقو ام کورد   ا مصیبه سینی شیپکارگرو  نسبت به تهیه متن 

 نبوید  بوه  بوا تیجوه   اموا  شو ،  مطرح میسیی  اقتصادکه در ک

 کمیسیی  به تصییب نهایی نرسوی .  اعضای بین الزم پذیرش

 از: ان  عبارت سینی شیپمهب متن  میارد

 اسوتنراج شو      یرمزنگوار  پردازشوی  یهوا  فرآورد  تیلی -

 ش    رمزنگارشی ارزهای

 خ مات تسهیل برای ش   تیزیع کل دفاتر فناوری از استداد -

 خارجی و مالی

 کشیر داخل در ش   یرمزنگار ارزهای ارزی و ریالی مبادله-

1 

 فناوری با آشنایی

 زنجیر  راهبردی

 کاربردها و بلیکی

ی ها پژوهشمرکز 

 مجلس

131۲ 

در این سن ، به معرفی فنواوری و کاربردهوای آ  و همچنوین    

اینکوه   ضومن  تیضین فنی این فناوری پرداختوه شو   اسوت.   

 بوه ی موالی و غیور موالی    هوا  حویز  این فناوری در استداد  از 

 تدصیل بیا  ش   است.

5 

 کل دفاتر فناوری

 از فراتر ش   تیزیع

 زنجیر  فناوری

 بلیکی

ی ها پژوهشمرکز 

 مجلس

1311 

ایون   در تهیه و منتشور شو   اسوت.    1311این سن  در تیرما  

شو   و انویاع آ  از منظور     سن  به بیا  فنی دفاتر کول تیزیوع  

ی داد  پرداخته ش   و هو ف کواربردی مویرد بررسوی     معمار

 قرار گرفته است.
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 عنوان سند ردیف
محل انتشار و 

 سال
 خالصه سند

۲ 

 بر یا مم مه

 رمزینه گری تنظیب

 ارزها

 ایرا  اقتصاد در

منتشر شو   اسوت، در ایون سون  تارینچوه       1311 رما یتدر 

و  هوا  چوالش و  ها تیمزپی ایش و مبانی نظری رمزینه ارزها، 

نوه ارزهوا مویرد    رمزی در برابور  ها دولتی سیاستی کردهایرو

چهووارچیب مدهوویمی بوورای    کیووو بررسووی قوورار گرفتووه  

 .ها پیشنهاد داد  ش   است ی رمزینه پی گذار استیس

1 
 نامه بیتصی

 را یوز  تیه
 13مرداد 

شو     ارازوه ی نظورات  بنو   جموع و با پایا   1313 مردادما در 

 الزم پوذیرش  و ایجاد  ها سازما تیسط وزارت نیرو و سایر 

کمیسیی  اقتصادی هی ت دولت، موتن پیشونهادی    اعضای بین

اسووتنراج کمیسوویی  اقتصوواد بووه تصووییب نهووایی رسووی  و  

هوا  بوا اخوذ    پوی  ش    رمز  های پردازشی رمزنگاری فرآورد 

هوای   مجیز از وزارت صنعت، معو   و تجوارت یوا سوازما     

از سویی هی وت   مناعق آزاد تجاری، صنعتی ویوژ  اقتصوادی،   

این مصیبه بانک مرکوزی میهوف   در  .دولت تصییب گردی 

ها پی برداری رمز ان ازی و بهر  را  رایضیابط الزم ببه تنظیب 

منظیر استداد  در تجارت خارجی کشیر با  با پشتیانه معتبر به

شو    فنواوری    شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفواتر تیزیوع  

   ش   است. زنجیر  بلیکی 

3 

ستنراج رمزارزها ا

و نمش نظارتی 

شیرای  مجلس

 میاسا

 13 مردادما 

 تیانو   ینظوارتی مجلوس کوه مو     یها اهب اق امدر این سن  به 

 دهی استنراج رمزارز در دستیر کوار قورار گیورد    برای ساما 

وزارت صومت  و پیگیوری وزارت نیورو   -1اشار  ش   اسوت. 

در تیلیو  و   یگوذار  هیسورما  نامه ی یو ش نامه نییبرای ت وین آ

پیگیوری اجورای   -2 .ی اسوتنراج مصرف برق میرد نیواز بورا  

سووازوکار اخووذ مالیووات از رمزارزهووا تیسووط سووازما  اموویر  

نظووارت بوور عملکوورد گموورک در موویرد اسووتمرار  -3.مالیوواتی

 .سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات

 ی مرتبط برایها سازما و  ها نظارت بر عملکرد وزارتنانه-1

و عو م  نشو   در زمینوه اسوتنراج     اعام یها تیشناسایی فعال

 بازگشت درآم  حاصل از استنراج به کشیر
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 در زیو نی دیگوری  هوا  گوزارش گرفتوه، اسوناد و    شایا  ذکر است با بررسی صویرت 

زنجیور  بلویکی تهیوه شو        در حیز  ها سازما ها و ی منتلف مانن  وزارتنانهها بنش

عمویمی منتشور    صویرت  بوه است که به دلیل کاربردهای اختصاصوی و یوا محرموانگی    

 ان .  نش 

 

 ليوتحل هیتجز

 و تهدیدات فناوری زنجیره بلوکي ها فرصت

ی منتلف میرد ها در حیز ی فناوری زنجیر  بلیکی ریکارگ بهو ته ی ات  ها فرصت

و  هوا  فرصوت تیجه محمما  زیادی قرار گرفته اسوت. در ممواالت متعو دی کاربردهوا،     

ی قرار گرفته است. در ی منتلف میرد بررسها در حیز ی فناوری ریکارگ بههای  چالش

تحلیل و اسوتنراج اعاعوات    منظیر بهاین مماله از شیی  تحلیل استمرایی از جز به کل 

از بلیکی استداد  ش   است. بنابراین بوا حرکوت   و ته ی ات زنجیر   ها فرصتپیرامی  

معتبر  مؤسساتها و  ی پژوهشی منتلف و نیز مستن ات سازما ها گا یدر پابه کل  جز 

و ی ریکوارگ  بوه   اتیو و ته ها فرصت نیتر مهب، نسبت به معرفی و بیا  ها آ العه و مط

فناوری زنجیر  بلیکی کوه بوه نظور نییسون گا  بیشوترین انطبواق را بوا محویط          تیسعه

 عنویا   بوه ان  اق ام گردیو   اسوت. ایون مویارد     ی ایرا  داشتهاسام یجمهیرراهبردی 

  بوه تشورین بیوا     ۲یسط محمق در ج و   ش   ت ی فرصت و ته ی  شناساییها مؤلده

 ش   است.
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 ی فناوری زنجیره بلوکيریکارگ بهو تهدیدات در  ها فرصت نیتر مهمعناوین -( 0جدول )

ف
دی

ر
 

 محقق

عنوان 

تحقيق/سال 

 انتشار

 تهدیدها هافرصت

1 

میسسه 

 گارتنر

 

کاربرد فناوری 

زنجیر  بلیکی: 

یک گزارش 

تحلیل رون  از 

 گارتنر

 2011  

 غیرمتمرکز یریپذ کنتر  و انعطاف

 شبکه غیرمتمرکز

 منبع باز

 رمزنگاری م ر  و امن

 های مبادلهکاهش هزینه

کووارایی و شووتاب در فرآینوو های  

 وکار کسب

 کاهش تملب

 وکار ارازه م   ج ی  کسب

تجربووه ضووعیف کوواربرا  و ناآشوونا بووید    

 مشتریا 

 ع م نظارت حاکمیتی

 ربرا ابزارهای ضعیف و تجربه کب کا

 ع م تست فناوری

کننوو گا  فنوواوری  عوو م اعتموواد بووه عرضووه

 ج ی 

 میانع قانینی

 یشکست فنّاور

 حاکمیت ضعیف

2 
مؤسسه 

 رن  اروپا

 و شناختدرک 

 ان از چشب

فناوری دفتر کل 

 و زنجیر  بلیکی

 2011  

 و کاهش هزینهوری  بهر 

 پذیری و امنیت بهبید انعطاف

فعووا  کوورد  موو یریت هییووت    

از عریق رمزنگاری کلی  دیجیتالی 

 عمیمی

 

 وریافم ا  شدافیت و ع م بلیغ فن

 ایجاد ریسک در پذیرش اولیهدرک 

 راتیدسووتاوردهای تجوواری و تووأث کمبووید 
 فناوریاقتصادی 

 ع م اعمینا  در میرد ممررات

 اه حدظ امنیت و حدظ حریب داد 

 یها و رمزنگاری قی تضمین درستی داد 

 فناوریعبیعت متمرکز 

ه میسس 3
KPMG 

ارزیابی 

ی ها سکیر

فناوری زنجیر  

 2013بلیکی 

 بررسی نش   است ها فرصت

 Tokenizationو رمزنگاری، م یریت کلی  

ای و حووریب موو یریت مجیزهووای زنجیوور 
 خصیصی

 ها م یریت داد 

 دفاع از زنجیر 

 ی و تلدیق  یکپارچگی ریپذ تعامل
 ی و کاراییریپذ اسیمم

 وکار کسبت اوم 

 ع و م یریت شبکهمکانیزم اجما

 حاکمیت، ریسک و سازگاری

 ارتباط و قابلیت اجرای کاربردها
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ف
دی

ر
 

 محقق

عنوان 

تحقيق/سال 

 انتشار

 تهدیدها هافرصت

میسسه  1

OECD 

خطرات بالمی  و 

های  الشچ

 فناوری

 زنجیر  بلیکی

2011 

 بررسی نش   است ها فرصت

 ها و حریب خصیصی حاکمیت داد 

 مماومت از عرف متص یا 

 ی فناوریها چالش

5 
میسسه 

 دیلییت

م یریت ریسک 

زنجیر   فناوری

 بلیکی

2011 

 بررسی نش   است ها فرصت

 ماحظات متعارف شوامل: امنیوت، قویانین،   

و  وکوووار کسوووبی، تووو اوم اعتبارسووونج

 ی راهبردیزیر برنامه

مناعرات انتما  ارزش شوامل: محرموانگی   

کلیوو ، پروتکوول اجموواع،  تیریموو  ،هووا داد 

 و ممررات وکار کسب

ی هیشوومن  شووامل: قراردادهوواماحظووات 

قانینی، ممررات، اجرای قورارداد،  مس یلیت 

 امنیت اعاعات

۲ 
 1فیشر

 

 لیوتحل هیتجز

فناوری زنجیر  

بلیکی و 

ی بردار بهر 

 از آ تجاری 

 2013  

 ی عظیبگذار هیسرما

 ها تراکنشمح ودیت 

ع م بازگشت سرمایه و ریسک باالی رموز  

 ها پی 

 ته ی ات امنیتی و هکینگ

1 

جانامیر

و  2سی

 دیگرا 

 لیوتحل هیتجز

زنجیر  بلیکی: 

 جیانب مثبت،

 SWOTو مندی 

 2013  

 باال شدافیت

  و وکار کسب فرآین  وری بهر 

 وری بهر 

 پایین هزینه

 دسترسی چالش

 استان اردها فم ا 

 امنیت و حریب خصیصی

 یریکارگ بهع م قطعیت در میرد آثار 

 

                                                           
1. Timothy Fisher 

2. Niranjanamurthy 
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ف
دی

ر
 

 محقق

عنوان 

تحقيق/سال 

 انتشار

 تهدیدها هافرصت

 1فانییزی 3

اط ضعف، نم

 ها فرصتقیت و 

و ته ی ات 

 زنجیر  بلیکی

 2013  

 ها پی ی غیر قانینی رمزریکارگ به ی ج ی بازارهاایجاد 

1 
 2گاتسچی

 گرا یو د

زنجیر  بلیکی و 

قراردادهای 

هیشمن  برای 

بیمه، آیا فناوری 

به ان از  کافی 

 اباغ است؟

 2013  

ی ناهمگن زیاد ها داد دسترسی به 

 اد  د  ایجاد کا 
 باال انرژی مصرف

 لطیدی 10

ها و  چالش

های  فرصت

 زنجیر  بلیکی

ها و  برای بانک

های  شرکت

 پرداخت

 131۲  

ارازوووه مکانیسوووب پایوووه بووورای   

قراردادهووای هیشوومن  و قابلیووت  

 حسابرسی هیشمن 

ها و رمزنگواری   اعمینا  از یکپارچگی داد 

 قیی

11 

عسگری 

مهر و 

 دیگرا 

 

شناسایی و 

ی بن  تیاولی

ی ها چالش

ی ساز اد یپ

زنجیر  بلیکی در 

بانک اری ایرا  

 131۲  

 مماومت نهادهای قانینی و دولت بررسی نش   است ها فرصت

                                                           
1. Yaya J. Fanusie 

2. Valentina Gatteschi 
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ف
دی

ر
 

 محقق

عنوان 

تحقيق/سال 

 انتشار

 تهدیدها هافرصت

12 
ویچازی 

و  1گازی
 دیگرا 

بررسی زنجیر  
، ها کیتکنبلیکی: 

کاربردها و 
 ها چالش

 2013  

 بررسی نش   است ها فرصت

 ازمسازل امنیتی  حریب خصیصی و تجاوز 
   بلیکی زنجیر

ی و ریپوووذ اسیووومممسوووازل عملکوووردی  
 دسترسی 

13 
فیلیپ 

و  2سان ر
 دیگرا 

زنجیر  بلیکی و 
ی ها چالش

 تنصصی بزرگ
 2011  

 بررسی نش   است ها فرصت
 ادغام با دنیای خارج از زنجیر 

 قانی  و ممررات
 حاکمیت

و تهیوه فورم    یبنو   دسوته و ته ی ات احصا ش  ، نسبت به  ها فرصتی بن  و جمعبا مطالعه 

ی زنجیر  بلویکی، اقتصواد و فضوای    ها حیز  و خبرگا مصاحبه اق ام و با تع ادی از متنصصا  

و  هوا  فرصوت نموید  مویارد ج یو  بوه      و اضافهسنجی میارد احصا ش    صحت منظیر بهسایبر 

و ته یو ات شناسوایی و    هوا  فرصوت ی بنو   جمعته ی ات مصاحبه گردی . سپس تاش گردی  

  و برازش متنصصین و ننبگوا  قورار گرفتوه اسوت در چهوار دسوته        ییتأمیرد  احصا ش   که

3ی گردنو  توا ممو مات اسوتداد  از مو       بنو   بیتمسسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه 
PEST 

یافته است که قادر به شناسایی عیامول   یک ابزار کاربردی ساد  و تیسعه PESTفراهب گردد. م   

 فرهنگی و فناورانه است.   -های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  گا از دی وکار کسبمؤثر بر 

و ی ریکوارگ  بوه و ته یو ات   هوا  فرصوت در ادامه  PESTبر این اساس، با استداد  از م   

، 1ی اسامی ایورا  در قالوب چهوار عامول سیاسوی     در جمهیرفناوری زنجیر  بلیکی  تیسعه

 ی گردی . بن  دستهبه شرح زیر  1و فناورانه ۲، اجتماعی5اقتصادی

                                                           
1.  Weichao Gao 

2.  Philipp Sandner 

3. PEST=Political Economic Social Technological 

4. Political 

5. Economic 

6. Social 

7. Technological 
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 عوامل سیاسي

یوک فنواوری هسوتن ؛ زیورا در      یریکوارگ  حیواتی بورای بوه     ها، از عیامل نهادها و سیاست

هوا و نهادهوا در    گیرنو . سیاسوت   قرار موی  ریش ت تحت تأث به ها یو تیسعه فناور یریکارگ به

یفمیوت و  تعامل با یک یگر قرار دارن  و سواختارهای نهادی و عملکردشوا  نمش حیواتی در م 

هوا نیازمنو  شناسوایی     ها و چالش رو شناسایی دقیق فرصت دارن . ازاین ها ییا شوکسوت فناور

و تیسعه فناوری بای  بوه دقوت تبیوین گردنو . در      یریکارگ اجزای سیاسی است که پیش از به

ش  ، قیانین و ممررات و نیز حاکمیت دارای باالترین سوطن اهمیوت    میا  عیامل سیاسی اشار 

شوین  و بو و  تردیو  در     گذاری تعیین میچراکه از سیی  نهادهای حاکمیتی و قانی  ،ن هست

 ریکشیر ما نیز که دارای یک اقتصاد دولتی و رقیب بنش خصیصی است توأث  یوکارها کسب

و  یریکوارگ  ش   برای بوه  سیاسی شناسایی یها فرصت، نظر خبرگا بر اساس خیاهن  داشت. 

از: انطباق با برخی از قیانین میجوید، بهبوید عملکورد     ان  ی عبارتتیسعه فناوری زنجیر  بلیک

همچنوین ته یو ات    ی و اقبا  عمیمی نسبت به این فنواوری. رندتیغدولت، گسترش صادرات 

ی حاکمیتی ج ی ، چالش جلب مشارکت، لوزوم  ها استیان  از س ش   عبارت سیاسی شناسایی

 یوکارهوا  ا در ت وین قویانین پیچیو   کسوب   امکا  خطتغییرات اساسی در قیانین و ممررات، 

مندوی بورای    یام هاینادرست از برخی کاربردها و ایجاد پ یریکارگ مبتنی بر زنجیر  بلیکی، به

، عو م  های تروریستی و معان  سیاسی یی، تأمین مالی گرو شی پی امکا  فرار مالیاتی، کشیر  

 .در الگیهای حکمرانی رییتغ ها و دولت ومماومت نهاد، حاکمیتیم یریت و هماهنگی 

 

 عوامل اقتصادی  

خو مات، بور   و   سورویس  کننو گا   نیمشوتریا  و توأم  تجوارب   عاو  برعیامل اقتصادی 

گوذارد. برخوی از ایون     موی  ثیرأبا هر فناوری ت مرتبطی وکارها کسبی و صاحبا  گذار هیسرما

، چرخوه اقتصوادی  بور   حاکمیوت رش  اقتصادی، میزا  م اخلوه   :ان  از عیامل اقتصادی عبارت

فنواوری نیوز    بویم  سوت یزبر  تیانن  یممبتنی بر زنجیر  بلیکی، همچنین این عیامل وکار  کسب

نظور خبرگوا     بور اسواس  ن . شوی عیامول اقتصوادی شناسوایی    بایو    رو نیازاباشن ،  رگذاریتأث
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 و تیسعه فناوری زنجیور  بلویکی عبوارت    یریکارگ ش   برای به اقتصادی شناسایی یها فرصت

وری، ارازوه   ، افوزایش بهور   ی دیجیتوا   وکارهوا  کسوب تیسعه اقتصوادی   ، ها نهیکاهش هز :از

ی هوا  چوالش ی و نیوز ته یو ات و   گوذار  هیامکوا  افوزایش سورما    ،وکار ج ی  کسب یها م  

نگرانی از خوروج   ش   شامل ریسک اقتصادی برای آحاد مردم، مصرف باالی انرژی، شناسایی

ریسوک   ی سونتی، وکارهوا  کسوب  تو اوم ایجاد اقتصاد غیر رسمی، ر، های کا  از کشی سرمایه

  .نباش اقتصادی برای تغییر از حالت فعلی به حالت اقتصاد مبتنی بر فناوری زنجیر  بلیکی می

 

 عوامل اجتماعي  

 باش . این پوایش  ، شناسایی و پایش دازمی محیط میPESTعیامل م    نیتر یکی از مهب

رای باالترین اهمیت است. در این م   مویارد متعو دی را   اد ب و  شک در محیط اجتماعی

 ریعنیا  عیامل اجتماعی معرفی کرد که قادرن  بر ان از  بوازار و نویع نیازهوا توأث     به تیا  یم

 یریکوارگ  ش   برای به اجتماعی شناسایی یها بگذارن . برخی از این عیامل که شامل فرصت

کاهش تملب، شودافیت   :از  عبارت باشن  یننبگا  مو تیسعه فناوری زنجیر  بلیکی از منظر 

عو م  شوامل   ؛شو    شناساییو ته ی  و عیامل چالشی اعتماد  بید  حضیر نهاد ثالث  باال، 

، ادغام زنجیر  با دنیوای بیورو    ی فمهی و حمیقی،ها چالش ،وجید دانش و پذیرش عمیمی

خطور شکسوت   و  دحوذف عورف سویم مویرد اعتموا     دهن گا  و نیروی فنی،  تیسعه کمبید

 .باشن  یو تیسعه م یریکارگ فناوری در به

 

 عوامل فناورانه

باش ، مویاردی ماننو     می PESTیکی دیگر از عیامل مهب در م   اهمیت عیامل فناورانه 

 تیانو   یمو  زنجیر  بلیکی بر حیز  رگذاریتأثها و ته ی ات ها، مح ودیتشناسایی نیازمن ی

کوارگیری  وری در بهکرد  و میجب افزایش بهر کمتر ری را ی و تیسعه فناوریکارگ میانع به

ی هوا  فرصوت  عنویا   بوه کوه   رگوذار یتأث از عیامول در این خصی  برخی  د.شی این فناوری

، اجمواع  ،م یریت داد  و رکویرد  ،یریرناپذییتغتیا  ازجمله  را می ان  ش  فناورانه شناسایی 



 331 / ایرا .ا.ی و تیسعه فناوری زنجیر  بلیکی در جریکارگ بهو ته ی ات  ها فرصتارازه م   مدهیمی  هشی: مماله پژو ووووووو 

 

پایوه بورای قورارداد     یهوا  سبی، ارازه مکانیزسا یبیمو بید   1امنیت در سطن باالتر، منبع باز

عنویا  ته یو  از منظور     دانست. همچنین برخی از عیامل که بوه هییت  تیریو م  هیشمن 

پوذیری،   ان  شامل ع م تیسعه و پیشرفت کامل  ع م بلویغ ، ممیواس   خبرگا  شناسایی ش  

یر، رمزنگواری و  جرازب سایبری خا  منظو ، یاستان اردسازفم ا  پذیری و پای اری،  تعامل

، عو م انکوار،   ی نیین و ناقض امنیتها یفناورههیر  از گمنامی، سی استداد م یریت کلی ، 

 .باشن  یو تیسعه فناوری م یریکارگ فم ا  نمشه را  به

 

 زنجیره بلوکي و تهدیدات از منظر امنیت ملي 

عاصر همیار  عنیا  کشیری با میقعیت راهبردی، در دنیای م می ایرا ، بهمهیری اساج 

در معرض انبیهی از ته ی ات در سطیح فروملی، ملی و فراملی است. آنچوه بویش از هور    

تیجه ویژ  بوه شناسوایی و    ،رس  ینظر م به آور چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشیر الزام

. روشون  جهت ممابله با این ته ی ات است ش درته ی ات امنیت ملی کشیر و تا یاحصا

ها و منافع ملی یک کشیر را ته یو  کنو     صیرت عینی یا ذهنی، ارزش نچه، بههر آاست که 

. ایون  شوید  ییا مانعی برای رسی   کشیر به اه افش باش  ته ی  امنیوت ملوی محسویب مو    

. بوا تیجوه بوه     1311نیوا،  صوالن  بنتیواری،  سنت یا نرم باشن   ته ی ات ممکن است سنت، نیمه

 تویا   یمو و  انو   شو   امنیت ملی به چن  بنش تمسویب  میضیع این مماله ته ی ات مرتبط با 

 را در میضیعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه بررسی کرد. ها آ 

ی احصا شو   در ایون   هوا  مؤلدوه ش   از بین  گرفته و مطالعه انجام با تیجه به بررسی صیرت

و ایجواد  نواوری  ی نادرسوت از ف کاربردهوا تحمیق میاردی مانن  نهادگریزی، تضعیف حاکمیوت،  

هوای تروریسوتی و   یی، تأمین مالی گورو  شی پی امکا  فرار مالیاتی، مندی برای کشیر   یام هایپ

ی ته ی  سیاسی امنیوت  ها مؤلده عنیا  به تیا  یمرا  در الگیهای حکمرانی رییو تغ معان  سیاسی 

تا  در نظوام  اقتصوادی، اخو   یهوا  واسطه ت ریجی یی مانن  حذفها مؤلده. همچنین برشمردملی 

ایجواد و   و هوای کوا  از کشویر    خروج سورمایه پیلی کشیر، ریسک اقتصادی برای آحاد مردم، 

                                                           
1. Open source 
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ی اقتصوادی ته یو  امنیوت ملوی برشومرد. در      ها مؤلدهاز  تیا  یمگسترش اقتصاد غیر رسمی را 

ی فمهوی و حمویقی و حوذف عورف سویم مویرد       ها چالشیی مانن  ها مؤلدهحیز  اجتماعی نیز 

سوایبری خوا    یی ماننو  جورازب   هوا  مؤلدوه میرد اشار  قورار داد و در نهایوت    تیا  یمرا  اعتماد

ی هوا  مؤلدوه  عنویا   به تیا  یمرا نیز  ع م انکار ی وریناپذ برگشتاز گمنامی،  سی استداد ، منظیر 

 ته ی  فناورانه امنیت ملی برشمرد.

 

 ارزیابي و تحليل نتایج

ی  هوا  تر داد  برای تدسیر و تیضین روشن ننبگا ،با تیجه به نظرات احصا ش   از منظر 

در گرو  کانینی ننبگی مطورح گردیو  توا بوا      PEST، خروجی م   آم   از پیمایش دست به

 تور  جوامع ی بنو   جمعاحصا ش   به یک   یو ته ی فرصت ها مؤلدهسنجی  پاالیش و صحت

دور از متنصصوین   ه فمن  انتناب و با حضیر پنج ن صیرت بهبرسیب. اعضای گرو  کانینی 

های زنجیر  بلیکی، فناوری و اقتصادی تشکیل گردی . خروجی جلسه گورو  کوانینی   حیز 

ی و اقتصواد  ی فرصت و ته ی  بر مبنای عیامل سیاسوی، اجتمواعی،  ها مؤلدهشامل فهرست 

فناورانه بید که بر اساس برآین  نظر گرو  کانینی میرد تأییو  و یوا رد قورار گرفتوه بیدنو ،      

ی قرار گرفت. وضوعیت نظورات نهوایی    بازنگر میرددر برخی از میارد عناوین نیز همچنین 

   نمایش داد  ش   است.1در ج و   گرو  کانینی 
 

 از گروه کانوني اخذشدهوضعیت نظرات -(3جدول )

 عوامل شاخص ردیف
تعداد 

 ها مؤلفه
نظر 
 مثبت

نظر 
 منفي

 ممتنع
ی ها مؤلفهتعداد 
 شدهدیيتأ

 فرصت 1

 3 1.2 12.5 33.3 1 سیاسی
 3 1۲.1 11.1 12.2 3 اقتصادی
 3 - - 100 3 اجتماعی
 ۲ - 3.3 11.1 ۲ فناورانه

 ته ی  2

 5 3.3 3.3 13.3 5 سیاسی
 1 2 1۲.1 1۲.1 5 اقتصادی
 1 ۲.1 23.3 10 5 اجتماعی
 ۲ - 33.1 ۲1.1 1 فناورانه
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و ته ی  احصا شو   مویرد اسوتناد    ی فرصت ها مؤلدهدر ادامه نتایج گرو  کانینی شامل 

 1بور مبنوای عیوف لیکورت     سوؤا  و با عراحی یک پرسشنامه شامل هشت  گرفته استقرار 

در  سوؤا  چهار و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه های فرصت در حیز  سؤا   چهار

از  های احصا ش   مؤلدهته ی ات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه  و خروجی  حیز 

 منظویر  بوه  پوژوهش   نیدر اسنجی ش .  گرو  کانینی، از دی  کارشناسا  نیز بررسی و صحت

اسوتداد  شو      نظور خبرگوا     از ،  تسوؤاال   کیدیت  و  کمیت  منظر   از  پرسشنامه  روایی  بررسی 

 در جلسه گرو  کانینی میرد بررسی قرار گرفتوه و در  پرسشنامه  تهیه   که  ترتیب  ب ین  ،است

 از  که  ش   حاصل  اعمینا   و  ش   بازبینی  و  حاصا ی این مماله راهنما  اساتی   نظارت نهایت با 

  آماری  جامعه  به  تیجه  با  و  خا   میضیع  این  در  تیان  یم  و  است  برخیردار  مطلیب  روایی 

پرسشونامه تکمیول و    21پرسشنامه تیزیع ش  که تع اد  30. در این بنش باش   کارآم   ویژ 

ی زنجیور  بلویکی، اقتصواد،    هوا  در حویز  کارشناسا  و متنصصا  فعوا    و نظراتدریافت 

 پایوایی   تعیین  برای  پژوهش  نیدر ا   تحلیل گردی .3ج و   فضای سایبر و امنیت به شرح 

مه ت پرسشونا برای سوؤاال  0.313 م ارکه م است  ش    استداد  2کرونباخ  آلدای از روش  ابزار 

  .پرسشنامه داردمناسب صیرت میانگین به دست آم  که نشا  از پایایی  به

 ها پرسشنامهنتیجه تحلیل  -(3جدول )
 فاصله امتيازات ميانگين ها مؤلفهتعداد  فراواني سؤالشماره 

 قوی کامالً 9910 9 93 9

 قوی کامالً 9 9 93 9

 قوی کامالً 9900 9 93 9

 قوی کامالً 9939 0 93 4

 قوی کامالً 990 0 93 0

 قوی 9990 4 93 0

 قوی کامالً 9909 4 93 3

 قوی 9999 0 93 3

                                                           
1. Likert scale 

2. Cronbach's Alpha 
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  ۲ی  ها شکلنمیدار در قالب  صیرت به ها پرسشنامهاز  اخذش  ی ها پاسخنتایج تحلیل 

 باش .   قابل مشاه   می1و  

 
زنجیره بلوکي در  ی فناوریریکارگ بهی ها فرصت عنوان بهی احصاءشده ها مؤلفهبرازش  -(0شکل )

 ج.ا.ایران

 

 
ی فناوری زنجیره بلوکي در ریکارگ بهتهدیدات  عنوان بهی احصاءشده ها مؤلفهبرازش  -(3شکل )

 ج.ا.ایران
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ی و توستعه فنتاوری زنجيتره    ريکتارگ  بته و تهدیدات  ها فرصتچهارچوب مفهومي 

 بلوکي

ع، یک مو   مدهویمی از   تبیین بهتر میضی منظیر بهدر این مماله پژوهشگر تاش دارد تا 

ی و تیسوعه فنواوری   ریکوارگ  بهو ته ی ات احصا ش   در حیز   ها فرصت چهارچیب کا 

زنجیر  بلیکی در جمهیری اسامی ایرا  را به تصییر درآورد و آ  را مبنایی برای تیسعه و 

ی منتلف در کشیر قرار ده . شایا  ذکر است نهادهاپذیرش فناوری زنجیر  بلیکی تیسط 

یی است که با اخذ نظر تع ادی از خبرگا  و متنصصوا  و انطبواق   ها مؤلده  کلی شامل م 

 ریو غنهایی و عی دو مرحله ابت ا به روش گورو  کوانینی و سوپس بوه روش      PESTبا م   

 ی از عریق پرسشنامه میرد برازش قرار گرفته است.احتمال

 
 وسعه فناوری زنجیره بلوکي در ج.ا.ایرانی و تریکارگ بهو تهدیدات  ها فرصتمدل مفهومي  -(3شکل )
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 یبند جمع

ی و تیسعه فناوری زنجیر  بلیکی ریکارگ بهبا تیجه به ورود کشیرهای منتلف به حیز  

ی همسایه ما به استداد  از این فناوری به کشیرهاهای منتلف دنیا و همچنین ورود در قار 

داشته است. بوا تیجوه بوه     ریتأخ  رس  جمهیری اسامی ایرا  در ورود به این حیزنظر می

های خبرگا  و همچنین متن اسوناد منتشرشو   در   ی میجید در کشیر در مصاحبهها  گا ید

اسوت و ضورورت دارد کوه بوه      ریناپذ اجتنابکشیر، ورود و استداد  از این فناوری الزم و 

 ی آ  تیجه شید.کارکردهامیضیع زنجیر  بلیکی و انیاع 

هوای فنواوری زنجیور  بلویکی پرداختوه شو  و       ه بیا  اجزا و ویژگوی در این مماله ابت ا ب

ی، شبکه نظیر به نظیور، مکوانیزم اجمواع، دفتور کول و قیاعو  معتبور        رمزنگارمیاردی مانن  

اجرای اصلی فناوری زنجیر  بلیکی معرفی گردی  و مویاردی ماننو  تمرکوز، عو م      عنیا  به

عورف   به  وابستگی کاهشی، ریرناپذییو تغ تثبا جادیا یت،دافگی، ایجاد شش  تیزیع، تمرکز

 ی فناوری بیا  ش .ها یژگیو عنیا  بهزمانی  و تسلسلی ریناپذ برگشت سیم،

و  هوا  فرصتی آ  دارای ها   یپ در ادامه به این میضیع پرداخته ش   که هر فناوری و 

به دنبا   هاهراًنیست. این فناوری  مستثنا قاع  ته ی اتی هستن  و زنجیر  بلیکی نیز از این 

ب و  نظارت  وکارها کسبتیان  برای بسیاری از که می است رمتمرکزیغفراهب کرد  اعتماد 

یک نهاد واسط مانن  دولت، اعتماد ایجواد کنو  اموا از عرفوی بوا حوذف نهادهوای واسوط،         

 اًکوام بنابراین بایو   ؛ ته ی اتی مانن  تغییر الگیهای حکمرانی را در پی داشته باش  تیان  یم

ی آ  استداد  و برای ته یو ات نیوز   ها فرصتمسلط و با دانش به این حیز  ورود کرد تا از 

ی نمید. در این پژوهش با بررسی مسوتن ات متعو د و اخوذ    نیب شیپی را ا ممابلهی زیر برنامه

ی ریکوارگ  بهو ته ی ات  ها فرصتنظرات متنصصا  حیز  فناوری زنجیر  بلیکی برخی از 

مویاردی   هوا  فرصتی زنجیر  بلیکی در کشیر شناسایی گردی  که در بنش و تیسعه فناور

کواهش   سوطن بواالتر،  منیوت  ااجمواع و   ،اعتمواد مانن  بهبید عملکرد دولت، اقبا  عمویمی،  

 و  منبوع بواز بوید     اقتصوادی،  تیسوعه  شدافیت، کاهش تملوب، وری،  ، افزایش بهر ها نهیهز

نادرست از برخوی   یریکارگ بهردی مانن  م یریت هییت و همچنین در بنش ته ی ات میا
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تغییور در الگیهوای   تضوعیف حاکمیوت و   مندوی بورای کشویر،     یام هایکاربردها و ایجاد پ

هوای فمهوی   ، چوالش وجید دانش و پوذیرش عمویمی  ع م  ،مصرف باالی انرژی حکمرانی،

 از سی اسوتداد   پوذیری و پایو اری،   دهنو گا  و نیوروی فنوی، تعامول     تیسعه کمبیدحمیقی، 

ی نویین نواقض   هوا  یفناورو ورود  خا  منظیر جرازب سایبری ی، فم ا  استان ارد، گمنام

ی هوا  مؤلدوه تبیین بهتور میضویع، بوا اسوتداد  از      منظیر بهامنیت احصا  گردی . در ادامه نیز 

هوا و ته یو ات   فرصت و ته ی  احصا ش  ، یک م   مدهیمی از چهارچیب کا  فرصت

 ی زنجیر  بلیکی در جمهیری اسامی ایرا  به تصییر درآم .ی و تیسعه فناورریکارگ به

 

 پيشنهادها

مویادی و   2011در سا   ها دولتو  ها سازما ی گذار هیسرمارش   با تیجه به رون  روبه

ی دنیوا بورای   کشویرها نزدیک ش   به بلیغ فنواوری زنجیور  بلویکی و تواش بسویاری از      

ر  بلویکی و کاربردهوای آ ، جمهویری    گوذاری در حویز  زنجیو    مموررات  و یگذار استیس

فنواوری، شوناخت    بویم  سوت یزاسامی ایرا  نیز بای ، ضمن شناخت و تیجه به ابعاد فنوی،  

 و یگووذار اسووتیسی و تیسووعه فنوواوری، نسووبت بووه ریکووارگ بووهالزامووات و ماحظووات 

با تیجوه بوه الزاموات، ماحظوات و      را مناسب اق ام و سازوکار برای کشیر گذاری ممررات

ببنشو .   ی و تیسعه این فناوری سرعتریکارگ بهروی کشیر در  و ته ی ات پیش ها صتفر

ی آتی به  میضیعاتی مانن  تهیه الزاموات  ها پژوهشدر این بنش الزم است  رس  یمبه نظر 

ی و تیسووعه فنوواوری و همچنووین شناسووایی و تهیووه راهبردهووا و  ریکووارگ بووهو ماحظووات 

 اوری زنجیر  بلیکی در ج.ا.ایرا  بپردازن .ی و تیسعه فنریکارگ بهراهکارهای 
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي

 ، زرین. انتشارات ی فارسی ،جل  کی  نیمع فرهنگ  ،133۲  معین، محم 

  ،چاپار. انتشارات علیم سیاسی، فرهنگ  ،1331  ، افشاری راد، مینی،اکبر یعلآقابنشی 

 یها یاستراتژ و چین باک ادبیات بر  ، مروری131۲  ،فرازمن ، عاعده، زادتیت آغاج، پرنگ 

 آ ، پنجمین همایش م یرا  فناوری اعاعات. تیسعه

 ،معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی جمهیری اسامی 1311  سن  فناوری زنجیر  بلیکی ، 

 ایرا .

 ،پرداخت های ها و شرکت چین برای بانک های باک ها و فرصت چالش  ،131۲  لطیدی، زهرا، 

 پیلی و بانکی، بانک مرکزی جمهیری اسامی ایرا . پژوهشک  

 ،1311  عسگری مهر، مسعید؛ شریف میسیی، مه ی؛ ترک تبریزی، مرتضی؛ اح ی، سبا،  

 چین در صنعت بانک اری ایرا ، ی فناوری باکساز اد یپی ها چالشی بن  تیاولییی و شناسا

 ی پرداخت.ها امنظهمایش بانک اری الکترونیک و  نیهشتم

 ی نیین بانک مرکزی جمهیری ها یفناور معاونت  ،1311  رمزارزها، حیز  ضیابط و الزامات

 اسامی ایرا .

  ،معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی جمهیری اسامی 1311  فناوری زنجیر  بلیکی ، 

 ایرا .

 دفتر هی ت 1311  یر،کش در رمزینه ارزهای   وچین بلیکی  باک زنجیر  فناوری گری تنظیب ، 

 دولت جمهیری اسامی ایرا .

 ی مجلس ها پژوهش ، مرکز 131۲  آ ، کاربردهای و زنجیر  بلیکی راهبردی فناوری با آشنایی

 شیرای اسامی.

 ی مجلس ها پژوهش مرکز  ،1311  بلیکی، زنجیر  از فناوری فراتر ش   تیزیع کل دفاتر فناوری

 شیرای اسامی.

 ی مجلس شیرای ها پژوهش مرکز  ،1311  ایرا ، اقتصاد ارزها در رمزینه گری ظیبتن بر یا مم مه

 اسامی.

 می ته ی ات امنیت ملی جمهویری اسوا   یبن  تیاولی  ،1311  ی،عل نیا، بنتیاری، حسین؛ صالن

 .11، تابستا  21  ، شمار3  عمیمی، دوری گذار استیمطالعات راهبردی س هفصلنام ،ایرا 
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