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470.163810.22054/IMS.2020.48  Doi: 

 ی هاشاخص بر گازی حوزه نفت و هاشرکتقلمرو فعالیت  ارزیابی

 کلان آمادگی پذیرش فناوری بلاکچین
 

  هادی نیلفروشان

  سیدعلی ایازی

 چکیده

شرایط پذیرش و  تواندیمتغییر و تحول ناشی از بلاکچین نیازمند آمادگی است و این آمادگی 

های متنوعی کاربرد دارد و بدون بلاکچین را تسهیل نماید. فناوری بلاکچین در حوزه یسازادهیپ

توان انتظار داشت که های مختلف یک صنعت برای استقبال از بلاکچین، نمیبررسی آمادگی بخش

ی ای بلاکچین بگیرد. آمادگی پذیرش شامل مجموعههاطرحصنعت، پاسخ خوب یا مناسبی از اجرای 

اصلی پژوهش حاضر چنین مطرح شد که  مسئلهاز معیارهای سازمانی و مدیریتی است. از همین رو 

طراحی نمود تا بر اساس  توانیمی مختلف برای پذیرش بلاکچین هاحوزهچه چارچوبی برای آمادگی 

چین اکدر نفت و گاز مورد ارزیابی قرار گیرد؟ در این پژوهش بررسی مفهوم بل هاشرکتآن فعالیت 

و استخرا  چارچوبی برای سنجش آمادگی برای پذیرش بلاکچین پرداخته شده است. سسس حوزه 

ی آمادگی هاشاخصبر اساس  هاحوزهدر بخش نفت و گاز شناسایی شدند و این  هاشرکتفعالیت 

 ۵۱پذیرش بلاکچین مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش کاربردی و توصیفی بوده و از نظرات 

در بخش نفت و  هاشرکتی فعالیت هاحوزهفر از خبرگان برای مقایسات زوجی و ارزیابی آمادگی ن

 ریدر سطح فروش به سا یتجارت انرژگاز استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، حوزه 

در  یتجارت انرژدارای بیشترین آمادگی برای پذیرش بلاکچین است. پس از آن  همکار یهاشرکت

ی هابرنامهی در جایگاه دوم قرار دارد. در جایگاه سوم نیز توسعه و طراحی ح فروش به مشترسط

 کاربردی در حوزه انرژی مبتنی بر خدمات بلاکچین جای دارد.
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بخش  در هاشرکتبلاکچین، آمادگی پذیرش بلاکچین، بخش انرژی، قلمرو فعالیت  کلیدواژگان:

 انرژی، ارزیابی آمادگی پذیرش

 مقدمه

 رار دادهق ریمدرن را تحت تأث یهمه ابعاد زندگ مشخصی طوربهی تالیجید یهایفناورتوسعه 

 یهاتمسیس یداریو پا ییکارا  یوربهره  یمنیکمک به بهبود ا یبرا یسازتالیجیو د است

 میحر ت یچون امن یمسا ل نهیدارد؛ اما هم نان در زم یبزرگ یهادر سراسر جهان وعده یانرژ

مژانس  انگر یشدن مح  بحح و مناقشه است. تحل یتالیجید  یاقتصاد یهاچال  و ییصوص

ا مهم یواهد شد و ب یشدن به شدت در صنعت انرژ یتالیجیمعتقدند که د یانرژ یالمللنیب

ه بر در طول زمان رخ یواهد ک یاریمسا   ناشنایته بس  یو تحول فناور رییسرعت تغ  یافزا

فر و هم ن هاونیلیهم در توانمند کردن م هایفناور نیواهند گشاشت. ای ریتأث یانرژ یهاستمیس

 .(9117)نیلفروشان و فرزامی  وکار نق  یواهند داشت کسب رینظیب یهافرصت جادیدر ا

  یپ یهاچال  از یاریبس یدیکل یعنوان عاملبه تواندیکردن م یتالیجیکارشناسان  د دهیبه عق

 یرو  یوکار پکسب یبرا یدیجد یهاافق حالنیصنعت را برطرف سازد و درع نیا یرو

طور ت باشد  اما همانمثب رییتغ یبرا یمنبع تواندیکردن م یتالیجید کهی. البته درحالدیمن ب شا

و  ییصوص میچون حر ی. علاوه بر مواردستندیها هم کم ناشاره شد  چال  زین تر یپ که

ها در فهرست چال  زیها و تجارب نکمبود مهارت ایو مقررات  نیها  نق  قوانداده تیامن

 هیرن و) ابدییگستر  م ندهیتر مناشنایته یسلسله با ورود به فضاها نیهستند و ا

 هنوظهور است که مورد توج یفناور کی شده یتوز یهادفترچه ای بلاک ین (.1191 9همکاران

ؤسسات   میدهندگان فناور  استارتاپ ها  توسعهیانرژ نیتأم یهارکتاز ش یتوجهقاب  تعداد

ه در این زمینه تولید شد یشماریقرار گرفته است. مناب  ب یها و جامعه دانش اه  دولتیمال

 دینو نیلاک . بکنندیم یمعرف یمهم و نومور یایمزا جادیا  یعنوان پتانسرا به بلاک ین است که

را  یتجار دیجد یهاح راه توانندیکه م دهندیرا م منیو ا ریپششفاف  انعطاف یهاستمیس

                                                           
1. Heeren et al. 
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  1مندونی و همکارانشوند ) بیترک 9هوشمند یبا قراردادها کهیهن ام ژهیوبه فراهم مورند.

 ی اییر حوزه انرژی را تحتهاسالی دیجیتالی است که در هایفناوربلاک ین یکی از  .(1191

شود و یم هاحشف واسطه و تمرکززدایی افزای  فناوری بلاک ین باعح قرار داده است. ریتأث

(. 9117شود )نیلفروشان و فرزامی  می وکارکسبهای جدید به همین دلی  یود موجب مدل

 نندگان کمصرف و انرژی تولیدکنندگان بین مستقیم روابط به رود فناوری بلاک ینمی انتظار

 کوچک نکنندگامصرف و کنندگاننیتأم برای بازار در مشارکت هایصتفر تقویت هم نین

 رصهع قراردادهای تواندمی بلاک ین  رمتمرکزیغ انرژی یک سیستم در. کند کمک انرژی

 برای و ندک فعال انرژی کنندگانمصرف و انرژی تولیدکنندگان بین مستقیمطور به را انرژی

ر د در پیمایشی از یبرگان و کنش ران بزرگ صنعت انرژی .شود اجرا یودکارصورت ها بهمن

)هیرن و همکاران   PWCتوسط شورای جهانی انرژی و گروه مشاوره  1197جهان در سال 

عنوان هب توسط بلاک ین گریحشف واسطه پتانسی  به شوندگانمصاحبه از یک (  هر1191

 واسطه یک هب نیازی کهوکار کسب هایمدل اند. این پتانسی  برای توسعهکرده اشاره قوی مزیتی

 کند.های جدیدی ایجاد میندارند افق مرکزی

 یا برار ییهاح راه توانندیم بلاک یناند که احتمالاد ادعا کرده یانرژ ی بخ هاشرکت

 بلاک ین یهایکه فناور کندیملمان ادعا م یارا ه دهند. مژانس انرژ یصنعت انرژ یهاچال 

ی هافرمتوسعه پلت تواندیم و ردرا دا یفعل یانرژ یندهایها و فرمرو  ییبود کارابه  یپتانس

 P2P2 یدر تجارت انرژ ینومور تواندیکنند و م  یرا تسر یتالیجید یهاو برنامه 1اینترنت اشیا

 لاک ینب یهایمورکه فن دهندیها گزار  م  مننیرا فراهم کند. علاوه بر ا رمتمرکزیغ دیو تول

  یدایل یاندهیبهبود فرادر  را یانرژ یهاشرکت یفعل یعملکردها ریبهبود چشم   یپتانس

 .(1197  5بورگر و همکاراندارند ) هانهیو هز ییدمات مشتر

                                                           
2. Smart Contract 

3. Andoni et al. 

1. Internet of Things 

2. Peer to Peer 

3. Burger et al. 
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مت گشر به س در حال. انرژی هستنداز منظر دی ر  انرژی و بلاک ین دو فناوری هم را 

سازی و ذییره 9سیستم غیرمتمرکز است که منظور از سیستم غیرمتمرکز  انرژی توزی  شده

است. تمرکززدایی  جنبه کلیدی مباحح انرژی توزی  شده و بلاک ین است که هر  1توزی  شده

ه ارا  یکسانی را بادیتقرهای کلیدی در حال رشد هستند و جنبه زمانهمو  سرعتبهدو فناوری 

شبکه انرژی توزی  شده  نیاز به امنیت سایبری هست که  داشتنن هبرپا  منظوربهکنند. می

 نیأمتبلاک ین از طریق ویژگی کریپتوگرافی که بر اساس من طراحی شده است این امنیت را 

و تولید و ذییره انرژی  دو فناوری بلاک ین زمانهمظهور (. لشا 1193  1گرینسپانکند )می

های شده یک ارتباط متقاب  را برای مناب  انرژی توزی  شده جهت کار با شبکه و سیستمتوزی  

 های سودمورتواند فرصتتوزی  شده محلی فراهم کرده است. هم رایی این دو فناوری می

هایی که تمرکزشان بر ح  مسا   و مشکلات انرژی است را به ارمغان بسیاری را برای شرکت

 بیاورد.

 انرژی مبادله و پشیر شبکهانعطاف مدیریت سط  منطقه  الکتریسیته در ارتتبادل و تج

ترین کاربردهای این فناوری در صنعت انرژی است. بلاک ین  از جمله مرتبط بستر بر

کاربردهای فناوری بلاک ین در همین ولعیت توسعه مقدماتی من بسیار گسترده است. امیدهای 

 انرژی  تجارت  هاشبکه مدیریت در معماریِ مفرینی بلاک ینبسیاری برای نق 

 تبط باپردایت مر هایسیستم منطقه مشخ   یک برایفرد فردبه معاملاتی یهاعام ستمیس

 .(1197  2بون ردارد )الکتریکی  وجود  نقلیه وسای  شارژ و ریپش دیتجد هایانرژی

ها و توان به حوزه مدیریت داراییدر حوزه انرژی می توجهقاب از دی ر کاربردهای 

 و دارایی یکمبدأ  که است زمانی بیشینه انتقال انرژی اشاره کرد. قدرت فناوری بلاک ین در

. یردقرار گ طرف توسط چندین روزموریبه و بررسی مورد بایستمی اطلاعات مرتبط با من 

 تا مای  طبیعی گاز هایمحموله از توانندمی کاربردی مبتنی بر بلاک ین هایبرنامه چنین

شماتیک  تمایز یک  صورتبه 9را شام  شود. در شک   کنتور هوشمند ثابتی چون هایدارایی
                                                           

4. Distributed energy 

5. Distributed storage 

1. Greenspan 

2. Bunger 
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سیستم سنتی و سیستمی مبتنی بر بلاک ین در تعاملات و ارتباطات در صنعت انرژی شر  داده 

یدمات حوزه بانک   های حوزه انرژی که مشخ  است  شرکت طورهمانشده است. 

گیری )کنتورها( حشف شده و تولید انرژی توسط مشترکین یان ی گرها و عملیات اندازهمعامله

 شود.به شبکه وارد می

 
 یستمیدر مقابل س یدر صنعت انرژ یسنت ستمیس  یدر  ندهایفرآ: 1شکل 

 (1،2016پرفال و همکاران) نیبر بلاکچ یمبتن 

 

دست  انیم بالادست  در انرژی محصولات عمر چریه سراسر در توانمی را ی بلاک ینطورکلبه

یت مالک بدون وقفهی ریگرهامکان  هوشمند قراردادهای. مورد استفاده قرار داد دستپایین و

ر دهای نفتی به طور نمونه این قراردادها برای محموله سازدمعامله را میسر می هایطرف بین

بر این  امکان بررسی اطلاعاتی چون کمیت و کیفیت این انتقال قاب  استفاده است. علاوه  حال

بیلا ود )شمحموله توسط دو طرف  سپس انتقال یودکار وجوه پس از موافقت طرفین  فراهم می

                                                           
1. Perfall et al. 
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به تفکیک این سه بخ   کاربردهای فناوری بلاک ین تشری   9(. در جدول 1193  9و زینتی

 ها از مزیتبررسی اطلاعات این جدول باید توجه نمود که اغلب این بخ شده است. در 

کنند  اما در این میان نباید به سازی غیرمتمرکز استفاده میقراردادهای هوشمند برای ذییره

توجه بود. امنیت اطلاعات در بستر بلاک ین باعح کاه  یطر ماهیت امن تبادل اطلاعات بی

 در پی دارد. یتوجهقاب ویی جتقلب و یطا شده و صرفه

 
 در  دستنییو پا انیبالا، م  یبه تفک نیبلاکچ یفناور یکاربردها :1جدول 

 (PWC ،2017)گروه مشاوره  نفت و گازصنعت 
 

 کاربردها بخش

 بالادستی

 ساده چندین مالک  بین را درممد و هاهزینه ها دارایی مدیریت تواندمی در بالادست  بلاک ین

 مانز از حجم تولید در توانندمی مشترک صاحبان هوشمند  قراردادهای از استفاده طریق از. نماید

 گشاری و فرو  پردایت شود.قیمت محضبهو سود حاص  از کار  شوند مطل  واقعی

 یدست انیم

سیار نیز کاربردهای بلاک ین در مدیریت مناب  ب دست انیممشابه با کاربردهای بخ  بالادست  در 

د و گیری کارمملوله  با کمک فناوری بلاک ین امکان اندازه یطوط مثال در طوربهجدی است. 

و با حداق  حجم  کرد کنترل واقعی زمان در را بازدهی تواناندازه وجود دارد. هم نین میبه

 هاطرف یتمام از هیدییتأدریافت محض به تواندز میها نیتراکن . تعهدات  مورد مقایسه قرار داد

 انجام شود.

 تیدسپایین

ت. کردن چریه معاملات اس یودکار  دستنییپاترین کاربرد فناوری بلاک ین در بخ  اصلی

م مصرف و حج روز کردنبهتواند فرمیندهای اداری پرهزینه مانند تا ید  بلاک ین می مثالعنوانبه

 کند. کم یطاترو  ربوط به انطباق را سادهی مهاکار برگ

 

 در است.  9در جدول  مورداشارهکاربردها در هر سه بخ   نیترمهمکاه  هزینه از 

ها و ها  افزای  سرعت تراکن توانید نق  فناوری بلاک ین را در کاه  هزینهمی شک 

  یتولاین شک  در شود. مشاهده می 1ریفوران گافزای  شفافیت را در قالب مثالی از شیرهای 

                                                           
2. Biella & Zinetti 

1. Blowout Preventer 
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توسط  هاتیاز قابل ایمجموعه تالیجید یکتایشناسه  کی  یداده شده است که چ ونه با تخص

 .(1197  9شود)مسزاروسیفراهم م نیبلاک 
 

 
 

 مثال مدیریت چرخه عمر  –تحول کل زنجیره ارزش با بلاکچین :  2شکل 

 (2017مسزاروس، ) ینفت تجهیزات

 

های نفت و گاز از قراردادهای هوشمند است. مثال دی ر در رابطه با استفاده شرکت

که هن ام تعهد به  استو یودمختاری  دیتا منظور از قراردادهای هوشمند  قراردادهای یود 

کنند. در یک شرکت یودکار و مستق  عم  می صورتبه  EPCهای فروشندگان و شرکت

قدی را توانند جریان نه دریایی  قراردادهای هوشمند پیشرفته مییک محمول دیتا نوعی  هن ام 

ها و یا حجم مواد به میزان یاصی قادرند تا اگر سط  هزینه قراردادهاتحقق بخشند. حتی این 

 شرایط  را درست یودکار صورتبهرسید  برای تهیه مواد اولیه پردایت انجام دهند. قرارداد 

کند و دیالت نیروی انسانی را در تکمی  یک قرارداد د اجرا میزمانی که الزامات برقرار شون

                                                           
2. Meszaros 
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تواند در زنجیره ارز  صنعت نفت و گاز و مدیریت دهد. علاوه بر این بلاک ین میکاه  می

 (.9117چریه عمر تجهیزات نفتی  تغییرات زیادی ایجاد کند )نیلفروشان و فرزامی  

رایط ش تواندیمگی است و این ممادگی تغییر و تحول ناشی از بلاک ین نیازمند مماد

اردهی به سایت توانیم هایممادگی بلاک ین را تسهی  نماید. از جمله این سازادهیپپشیر  و 

اره کرد. ی سیستم اشریپشانعطافو ممادگی انطباق و  نفعانیذقوانین و مقررات  شیوه همکاری 

شت که انتظار دا توانینمبدون بررسی چارچوب ممادگی صنعت برای استقبال از بلاک ین  

 ین ی بلاکهاطر ی مختلف فعالیت در صنعت انرژی  پاسخ یوب یا مناسبی از اجرای هاحوزه

ده اصلی پژوه  حالر چنین مطر  ش مسآله(. از همین رو 1197  9ماتیلا و همکاران) ردیب 

راحی ط توانیمی مختلف برای پشیر  بلاک ین هاحوزهاست که چه چارچوبی برای ممادگی 

در حوزه انرژی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخ  شود  هاشرکتنمود تا بر اساس من فعالیت 

فعالیت  به هابخ از سایر  تر یسر تواندیمدر بخ  انرژی کشور  هاتیفعالی از احوزهکه چه 

 د.بپرداز

از همین رو در ادامه به بررسی مفهوم بلاک ین و استخراا چارچوبی برای سنج  

ر بخ  د هاشرکتممادگی برای پشیر  بلاک ین پردایته شده است. سپس حوزه فعالیت 

انرژی شام  تجارت انرژی در سط  فرو  به مشتری  تجارت انرژی در سط  فرو  به سایر 

ی کاربردی مرتبط شناسایی هابرنامهو  هاییدارامدیریت ی همکار  جابجایی انرژی  هاشرکت

 ی ممادگی پشیر  بلاک ین مورد ارزیابی قرار گرفتند.هاشای بر اساس  هاحوزهشدند و این 

 

 ادبیات پژوهش
 بلاکچین

فاوتی این های متبرای فناوری بلاک ین تعاریف متفاوتی ارا ه شده که هر کدام از زوایا و جنبه

اده رساند که به بیان ساما همه این تعاریف  یک مفهوم کلی را می؛ اندتوصیف کردهمولو  را 

 یسازرهیذی تیاست که قابل رمتمرکزیشده و غ  یدفترک  توز کی نیبلاک عبارت است از 

                                                           
1. Mattila et al. 
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اطلاعات  نیمختلف را در یود دارد و تمام ا یهااز اطلاعات مربوط به تراکن  یادیز زانیم

 (.9117)کهن هو  نژاد و پاکشات   دهدیشبکه قرار م یشده را در دسترس تمام اعضا رهیذی

بلاک ین  توان با توجه به اجزاء و مفاهیم کلیدی من تعریف و فهم نمود.فناوری بلاک ین را می

های تراکن  به صورت پویا و بدون نهاد یک دفتر ک  توزی  شده جهت ثبت سوابق داده

است  منظور بررسی اعتبار معاملاتاز سازوکار مبتنی بر توافق هم انی بهمرکزی با استفاده 

ق است سواب دارندهن هترین در فناوری بلاک ین  دفتر ک   اصلی (.1193  9لورنز و همکاران)

داده  کند. اینکند. هر بلوک  داده و یا اطلاعات را ذییره میها را ن هداری میکه لیست بلوک

نند هر مختصات و کیفیتی داشته باشند. در حالت معمولی  یک دست اه تواو اطلاعات می

ها انجام تواند هر کاری که بخواهد با منها است و میمرکزی قرار دارد که مسآول تمام داده

دهد. بلاک ین مبتنی بر یک دفترک  توزی  شده و غیرمتمرکز است. به عبارتی تعداد زیادی 

ین سیستم بنابراین ا؛ همتا به همتا به یکدی ر متص  هستند دست اه وجود دارد که به صورت

 1(. در شک  1197بون ر  دارند )ها یک نسخه از دفترک  را متمرکز نیست و تمام این دست اه

سایتار یک دفترک  توزی  شده تشری  شده است. با توجه به این سایتار مشخ  است که 

ده وک قبلی وابسته است و یک نسخه توزی  ششود به بلاطلاعاتی که در هر بلوک تعریف می

 وجود دارد و تغییر و فساد در اطلاعات به شدت دشوار است.
 

 
                                                           

1. Lorenz et al. 
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 (2017، 1برودی و همکارانشده )عیساختار دفتر کل توز :9شکل 

 

ه پشیری من نیز قاب  بحح است. بدین معنا کشدگی بلاک ین از نظر قابلیت دسترستوزی 

ود و شبه اشتراک گشاشته می قرار دارنددفترک  میان همه افرادی که در یک شبکه بلاک ین 

ی در هر نقطه از شبکه به من الافه شود  یک نسخه کپی از تمام دفترک  در زیچ کهیهن ام

توان ده میشگیرد. برای درک بهتر دفتر ک  توزی اعضای من بلاک ین قرار می تکتکایتیار 

دهد تا یک گرفت که به یک شخ  این اجازه را می در نظربلاک ین را یک قرارداد دیجیتالی 

ی را مستقیماد و به صورت همتا به همتا با شخصی دی ر انجام دهد. منظور حسابهیتسومعامله یا 

ه تمام شود کای ذییره میدر شبکه هاتراکن ه همتا این است که تمام اطلاعات از مفهوم همتا ب

 های فروشنده و یریدار و سایر اعضایکامپیوترهایی که در من شبکه هستند )شام  دست اه

مثال  توان عملکرد بلاک ین را با یکی درک بهتر میبراشبکه( به اطلاعات من دسترسی دارند. 

 (.1191  1هافمن و همکارانداد )مالی تولی  به شر  ذی  تولی  ساده از یک تراکن  

 یواهد یک تراکنشی را انجام دهد.فرد الف می

 دهد.فرد الف تراکن  را انجام می

 کند.فرد الف معامله را در شبکه ارسال می

 کند.را ارا ه می هیدییتأکند و می دیتا دست اهی در شبکه تراکن  را 

 کن  فرد الف در شبکه بلاک ین ایجاد شده است.بلوک جدید برای ترا

 شود.شده بین تمامی اعضای من بلاک ین پخ  می روزبهبلاک ین 

 تراکن  صورت گرفته است.

تر و بصری چ ون ی کارکرد نیز به صورت تشریحی 2علاوه بر مثال فوق  در شک  

که و تراکن  توسط شبشود تا ید که ملاحظه می طورهمانبلاک ین تولی  داده شده است. 

نماید که سوابق شفاف  دقیق و امنی از ها را ایجاد میای از بلوکایجاد بلوک جدید  زنجیره

                                                           
2. Brody et al. 

1. Hoffman et al. 
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کند. در این سایتار نیاز به طرف ثالح برای تا ید یا ثبت و ن هداری اطلاعات اطلاعات ارا ه می

 شود.ها را شام  میوجود ندارد و ک  شبکه سابقه تراکن 

 

 (2018، 1هافمن و همکاران) نیکارکرد بلاکچ شیوه: 4شکل 

 

شود که اگر بلاک ین   پرسیده میطورمعمولبهبلاک ین یک فناوری امن است. 

  تواند بستری امن را فراهم کند؟ نکته اینکه در فناوری بلاک ینشده است  پس چ ونه میتوزی 

ین دو مورد شود. امضای دیجیتال شام  امیاز کریپتوگرافی برای تولید امضای دیجیتال استفاده 

. کلید "شود ای که قرار است در شبکه منتق  اطلاعات یا داده"و  " ییصوصکلید "شود: می

یصوصی  تنها توسط صاحب من قاب  دسترسی است؛ اما هر یک از افراد شبکه به کلید عمومی 

که بلاک ین  تال و ارسال من به شبسایر افراد شبکه دسترسی دارد. در فرمیند تشکی  امضای دیجی

مزگشایی و   رکنندهارسالاین امضای دیجیتال توسط شبکه و با استفاده از کلید عمومی فرد 

ی یرمزگشاشود. اگر اطلاعات اصلی با اطلاعاتی که از کلید عمومی اطلاعات از امضا جدا می

                                                           
1. Hoffman et al. 
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شود و تراکن  رد می رتصو نیاشود و در غیر می دیتا است یکی باشد  این تراکن   شده

عات اصلی اطلا" اپشیرد. اگر اطلاعات رمزگشایی شده با اطلاعات اصلی یکی نباشد یانجام نمی

د امضای دیجیتال توسط کلی" ای "است کاری شده در طی مسیری که وارد شبکه شود دست

است  ورتصنیبد. " ستینشخصیِ فردی دی ری تشکی  شده که صاحب اصلی من اطلاعات 

 (.1191  9کند )کشتریها را شناسایی میگیرد و منکاری اطلاعات را میکه شبکه جلوی دست

 

 معیارهای ارزیابی آمادگی پذیرش بلاکچین

ریتی است و ی مدیامسآلهی فنی باشد  امسآلهچارچوب ممادگی پشیر  بلاک ین بی  از منکه 

 سآلهمبایست به لحاظ مدیریتی معیارهایی را برای سنج  من تدوین نمایند. اگرچه ها میسازمان

  ممکن است دو شرکت مثالعنوانبهترین فاکتورها است. یکی از مهم طورقط بهفنی  

های فنی لازم برای عقد قرارداد هوشمند را داشته باشند  ولی به دلی  اینکه زیرسایت

وجود نداشته باشد   1بروز ایتلاف و مرج  رسیدگی ادعاها های قانونی در صورتزیرسایت

  قابلیت همکاری متقاب  در کاربرد درواق  قرارداد هوشمند کارایی لازم را نداشته باشد. عملاد

  1بیسککواست )بلاک ین  شام  هم ابعاد فنی و هم ابعاد سازمانی و سایتاری و بین سازمانی 

1199.) 

استفاده از من است. از منظر  "زمان "کاربست بلاک ین  کلیدی در  سؤالاتاز جمله 

ی برای تیموقعهر  قطعاداما  ؛شود اجرا کردفنی  فناوری بلاک ین را در سناریوهای متعددی می

هایی وجود دارد که کاربست فناوری بلاک ین در یاص موقعیت طوربهاین کار مناسب نیست. 

کند. البته باید اطمینان حاص  شود که از گیری یلق میها موجود ارز  چشممقاب  فناوری

 های کلان  ارز  لازمه را دارد. پاسخگشاریهای اصلی بلاک ین استفاده شود و سرمایهظرفیت

را  ؟ یا منگزارندیممختلف  اطلاعات را به اشتراک  هایمیا طرف"یی چون هاسؤالمثبت به 

تند و این هس حشف شدنها قاب  میا واسطه ؟میا نیاز به تا یدیه وجود دارد ؟کنندی میروزرسانبه

                                                           
1. Kshetri 

2. Claims 

3. Kubiecek et al. 
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دهد که یک سناریوی بالقوه برای نشان می "شود؟کار به کاه  هزینه و پی یدگی منجر می

 .1195  9رانکاربست بلاک ین وجود داردملبینو و همکا

را در نظر  و ملاحظات سؤالاتتری از توان طیف متنو البته بسته به حساسیت مولو  می

مثال  پیشنهاد شده است برای طراحی یک راهبردی تجاری برنده در بلاک ین  طوربهگرفت. 

کلیدی پی  از شرو  هر اقدامی مورد توجه قرار گیرند. در  سؤالاتای از ملاحظات و مجموعه

( در ممادگی برای بلاک ین مدنظر قرار گرفته و 2   ش  گروه مولوعی )مطابق شک  اص

 ؤالسها طر  و بررسی شوند. در ادامه متناسب با هر مربوطه ذی  هر کدام از این گروه سؤالات

شود ینی میبها را ارزیابی کند. پی بایست سازوکاری فعال شود که فرصتو جواب مربوطه می

ل مشخ  شود شانس موفقیت از حصو سؤالاترگونه فعالیت اجرایی  پاسخ این اگر پی  از ه

فاف و اندازی یک مدل عملیاتی شیابد. البته راهنتیجه و انتفا  از مزایای بلاک ین  افزای  می

ی  مشکلات بعدی را در زمینه اداره پلفترم و مؤثر طوربهی یک کنسرسیوم جام  دهسازمان

 کند.می های من مرتف مسآولیت
 

 
 

 (2018، 2پیسکینی و همکاران) یاصلچارچوب آمادگی بلاکچین بر اساس سؤالات  :1شکل 

                                                           
1. Albino et al. 

2. Piscini et al. 
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نیست و  9ییواسطه زدا صرفادالبته در راهبردهای کاربست فناوری بلاک ین  مسآله 

با مدیران  1های عمیق موسسه مکنزیتری نیز وجود دارد. در همین راستا مصاحبهمباحح عمیق

های متفاوت در صنای  کاربرد مجزا و در سط  بلوغ 11صنای  بزرگ در سط  جهان  نشان از 

(. لشا مهم است که مدیران بدانند که با چه کاربردی 1191  1کارسون و همکاراندارد )اصلی 

اکانه مشخ  و شک گراعم ای باشند. به عبارتی مدیران باید با ن اهی باید در انتظار چه نتیجه

ه صورت پشیر است. حتی بوکارشان چقدر و به چه میزان امکانبلاک ین بر کسب ریتأثکنند 

ها باید عطف به دردهای اصلی یود به دنبال درمان و کاربردهای بلاک ینی باشند. دقیق  شرکت

نی هم ن  قانودهی به اکوسیستم  تهیه استانداردها و ح  موابر این  اقداماتی چون شک  علاوه

 .(1197)بون ر  باید در دستور کار باشد

 مدتکوتاه توانند درها میاگر برای توسعه بلاک ین راهبرد مناسبی انتخاب شود  شرکت

 عنوانهبهای یود را توانند بلوکیلق ارز  کنند. هم نین بازی ران برتر و مسلطی که می

یک  عنوانبهر یواهند بود تا یدمات یود را راهکارهای بازار ارا ه کنند  از همین حالا قاد

(. لشا مسآله اصلی انتخاب 1193  2وایمان و یوروکلیر) ندینما ارا همفرین پیشتاز به بازار نق 

دهد که در مورد ارز  راهبردی فناوری بلاک ین سه می نشان ها یوتحلهیتجزراهبرد است و 

 بعد اصلی وجود دارد:

عنا باشد تا ارز  ایجاد کند. بدین م واسطه زدافناوری بلاک ین الزامی ندارد که  :نخست

ی ری های دتوان ارز ها  افزای  شفایت و ممانعت از جع  و فساد میکه با کاه  پی یدگی

 یلق کرد.

در یلق  بعدازمندر کاه  هزینه است و  عمدتادبلاک ین  مدتکوتاهارز   :دوم

 وکاری.های تحولی کسبمدل

اولیه من  ریثتأیک فناوری تحولی است ولی  اساساد تولی  منکه  درست است بلاک ین 

تواند با مواردی چون اجتناب از فرمیندهای . بلاک ین میاستوری علمیاتی در ارتقا بهره
                                                           

1. Disintermediate 

2. Mckinsey 

3. Carson et al. 

4. Wyman & Euroclear 
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ه به ک هاهای اداری برای ن هداشت اسناد و تلفیق تراکن ها یا فعالیتموجود  حشف واسطه

منجر  "یدمات کنندگان و یلق درممدهای جدید برای ارا ه رفتهدستازجشب درممدهای "

ست ا برمورد شدهوری عملیاتی را محقق کند. در ارزیابی کاربردهای بلاک ین شود  بهرهمی

درصد به تولید  71مدت در کاه  هزینه است. این درصد ارز ِ در دسترس ِکوتاه 71که 

مثال  از جمله  طوربه(. 1191کارسون و همکاران  ) شودمنجر می درممد و مزادسازی سرمایه

موارد تحولی که امید بسیاری به من وجود دارد  ایجاد یک هویت دیجیتال توزی  شده برای 

   فرمیندهای مشتری و یدمات مرتبط با من است.کنندهمصرفهویت 

زمان لازم سال  5تا  1پشیر شود بین برای اینکه بلاک ین در مقیاس مناسب امکان :سوم

برای ایجاد استانداردهای  "9رقابتیهم"است  ابتداد به دلی  دشواری در ح  مسآله تناقض 

مشترک. به عبارتی ارز  راهبردی بلاک ین  تنها زمانی درک یواهد شد که راهکارهای 

ناوری  فیعنی باید در مقاب  استانداردها  ؛ تجاری در مقیاس واقعی  قاب  استفاده باشد اعتمادقاب 

ودن ها در حال مزمپشیر باشد. لشا در ولعیتی که اغلب شرکتها و اکوسیستم  امکاندارایی

 یادشده طول یواهد کشید. زمانمدتتا  دارپشیری معنیفناوری بلاک ین هستند  مقیاس

ای باید رقابت در حوزه بلاک ین را ها از چه حوزهمسآله دی ر این است که سازمان

پاسخ اینکه کاربردهای حوزه بلاک ین متنو  و متعدد هستند ولی پیشنهاد اصلی شرو  کنند. 

را با  های یودتوانند گزینهها میاست. شرکت " دوارکنندهیامکاربردهای مشخ  و "توجه به 

در گام اول  بایستمی هامنزیابی کنند. عینکی از شکاکیتِ عملی و به صورت سایتاریافته ار

 وجود دارد؟ میا بر مشک  موردنظرکافی و در دسترس برای کاربرد  مشخ  کنند که ارز 

  یوتحلهیتجزها باید است؟ هم نین شرکت سازمسآلهواقعی تمرکز شده که برای مشتریان 

های یود داشته باشند تا در استفاده از فناوری بلاک ین به راه ها و توانمندیدرستی از مسیب

ها نباید را نداشته باشد  شرکت بازدهپشیری و های امکانحداق یطا نروند. اگر کاربرد مدنظر  

 که تعیین استراتژی تطبیق با بلاک ین است وارد شوند. گام دومبه 

                                                           

1. Coopetition = cooperative competition رقابت همکارانه 
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ها بنای بر رقابت در حوزه بلاک ین داشته باشند  باید استراتژی یود را بر اگر شرکت

شد باید  مطر  تر یپپشیری که اساس موقعیت در بازار توسعه دهند. بسیاری از مسا   امکان

ق توان از طریهای فناوری و دارایی را میگرفته شده و بررسی شوند. حتی محدودیت در نظر

ی مدیریت کرد. لشا  راهکار بهینه راهبردی یک شرکت برای بده بستاناهکارهای مجموعه از ر

کارسون و ود )شدو فاکتور بازاری ذی  تعیین می ریتأثتحت  اساسادتوسعه فناوری بلاک ین  

 (:1191همکاران  

ول یک ی اصلی حهاطرف بری رگشاریتأث: توانایی یک بازی ر برای تسلط بر بازار -

 کاربرد 

 نیاز به تصویب قانونی یا شرایط استانداردها قانونی و استانداردها:موان   -

در کاربست این دو عام  باید توجه داشت که ارز  بلاک ین از اثرات شبکه و قابلیت 

نند. مشخصی موافقت ک بر استانداردشود و تمام طرفین نیاز است همکاری طرفین حاص  می

رهای چندگانه مزیت کمی ایجاد یواهد کرد. ای و راهکانکته مهم اینکه رفتار جزیره

فناوری توسعه یابد استانداردهای بازار ظهور یواهند کرد و  کهیهن ام الخصوصیعل

مشاهده  5که در شک   طورهمانیواهد بود.  بارانیزگشاری در استانداردهای متفرقه سرمایه

سایتن  تأثرماه بازار و توانایی شود راهکار بهینه بلاک ین برای هر کاربرد متناسب با جای می

موان  قانونی و استانداردها است. در این شک  حتی دنبال کنندگان نیز باید مماده یک ییز  

 سری  برای تطبیق با استانداردهای نوظهور باشند.
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 (2018کارسون و همکاران، ) نیبلاکچ یمناسب برا یانتخاب استراتژ: 1شکل 

 

شک  فوق در ظاهر چهار حوزه مجزای راهبردی برای توسعه فناوری بلاک ین است اما 

نابراین ب؛ دارد دیتأکها  بندی موارد کاربردی با توجه به موقعیت شرکتدر عم  بر اولویت

توانند از محیط درونی و بیرونی یود کسب اطلا  کرده و بسته به نتایج من  حوزه مدیران می

 برگزینند. کاربردی یود را

گام را برای اقدام در زمینه  5  9پاور یایجویژه و برای حوزه انرژی شرکت  طوربه

است  ذکرانیشا .(1197  1کاناست )بلاک ین پیشنهاد کرده که در ادامه به تفکیک تشری  شده 

های پیشنهادی توسط گزار   دو مولو  حا ز اهمیت است  نخست انتخاب در اغلب گام

 های قانونی.کاربرد متناسب با رسالت و برنامه سازمان و دوم تمرکز بر مسا   و چال 

 

 ی و چالاک برای بلاکچیناحوزهنیبایجاد ی  کارگروه 

شوند و بین رکیبی از ک  سازمان تشکی  میها برای بررسی موارد کاربرد بلاک ین با تکارگروه

های های فنی تا مهارتکنند. در این ترکیب از تواناییهای مختلف هماهن ی ایجاد میبخ 

                                                           

.5 GE Power شركت جنرال الکتريک و فعال در ب ش نفت و گاز يهارمجموعهياز ز 

2. Cann 



  9111پاییز ـ 11ـ شماره  نهمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       132

 

 

ند و بدین کمی تهیه و پیشنهادوکار باید حضور داشته باشند. کارگروه موارد تجاری را کسب

ند کمانند یک استارتاپ عم  می گروهمورد. این می به دستطریق حمایت رهبری سازمان را 

مداوم ی رزتجربه و"هایی مبتنی بر انعطاف و شفافیت دارد. لازم است عناصر کلیدی و ویژگی

  مدنظر قرار گیرند. هم نین "ها ی به فرلیات و ایدهاعتبار دهترسیم راهی برای "و  "

ار تام برای وه و ایتیکارمفرینی در محیطی چون بلاک ین  نیاز به توانمندسازی اعضای کارگر

 سازی برنامه دارد.پیاده

 

 شناسایی کاربردهای مناسب بلاکچین

های حوزه انرژی باید توجه داشته باشند که فناوری را به یاطر فناوری توسعه ندهند. شرکت

های پیرامون فناوری بلاک ین و با دقت عم  بیشتری حرکت ها باید فراتر از اغراقاین شرکت

ها های اساسی جواب داده شود و سپس بر مبنای پاسخکنند. بهتر است نخست به بریی پرس 

 (.1191  9کشتری) ردیگی صورت گیرتصمیم

o یواهند با این فناوری ح  کنند؟چه مسا لی را می و گازهای نفت شرکت 

o های فعلی برای ح  این مسا   چ ونه هستند؟ح راه 

o توانند این مسا   را ح  کنند؟چه کاربردهایی می 

o الزامات کارکردی این کاربردها چیست؟ 

o  این الزامات است؟ میا بلاک ین  فناوری مناسبی برای رف 

o ها چیست؟ارز  پیشنهادی بلاک ین در مقایسه با دی ر فناوری 

o لی  استفاده فع در حالهای ها موجود  فرمیندها و سیستمچ ونه بلاک ین با فناوری

 شود؟یکپارچه می

 

 1ها در بلاکچین و ایجاد ارزش پیشنهادیها و تعریف موفقیتطراحی آزمایش

احی پایلوت بایست بر طرکاربردهای بلاک ین شناسایی و تدقیق شود  کارگروه می کهیهن ام

                                                           
1. Kshetri 

2. Palue Proposition 
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تمرکز کند. ابتدا باید زمانی برای تعیین معیارهای موفقیت و انتظارات رهبر سازمان تعیین شود. 

نتایج مالی مشخ  و نرخ بازگشت سرمایه دقیق در "چال  این مرحله تغییر ن اه دایلی از 

این  است. اهداف اصلی در " یریادگی برای بیشینه کردن یتجربه ورز"نیت به ذه " لوتیپا

 ای که برایوکار بالقوههای کسبها و مدلهای اولیه عبارت از درک امکانات  محدودیتگام

درک جای اهی که فناوری "های پایلوت شام  . اگر یروجیاستبلاک ین راه شاست  

 "مورد ه بلاک ین کارایی جدیدی با مشتری پدیدی میچ ون"و  "دارد بلاک ین در من برتری 

دند  کاربردها انتخاب ش کهیهن امرا یک پیروزی ان اشت.  دستاوردهاباشد  من اه باید این 

العات سنجی است. این مطگام بعدی انتخاب مح  مناسبی برای استقرار و شرو  مطالعات امکان

ای منفعت بر–ین کرده و تحلی  هزینه به صورت شفافی ارز  پیشنهادی برنامه را تدو

 کند.گشاران  کاربران و مشتریان ارا ه میقانون
 

 تمرکز بر همکاری و خلق مشترک بلاکچین

ی صنعت انیبهای های بزرگی از همکاریتوانند مزیتهای بلاک ین در صنعت انرژی میپایلوت

 و زاتیتجه یاصل ندگادکننینفت و گاز  مب و برق  تول یهاشرکت یهمکارببرند. 

ن ها و مشتریانشان ببخشد. ایتواند ارز  یکتایی به هر کدام از این شرکتها میاستارتاپ

 هستند که به کاه  یازاتیروابط و امت  فردمنحصربه یهاتیقابل یاراها هر کدام دسازمان

 ان یمشتر ژهیومختلف  به نفعانیبا ذ ی مشترکهمکار باید توجه نمود که .شودریسک منجر می

ی یک پایلوت موفق بلاک ین بسیار مهم یواهد بود. همکاری باید فراتر اندازو راه یطراح یبرا

های پایلوت مشخ  نباشد. اشتراک دان  از صنای  و مناطق جغرافیایی بوده و محدود به طرا 

دام است  ترین کاربردهای من کیابد و مناسببرای درک بهتر اینکه بلاک ین چ ونه تکام  می

کنندگان برای ایجاد اکوسیستمی از مشارکتتوانند های صنعتی میحیاتی است. کنسرسیوم

 کمک کنند و به تهیه و انتشار استانداردهای صنعتی سرعت ببخشند.

 

 گذاران نیاز خواهد بودبرای توانمندسازی تجارب بلاکچین به قانون
ر بلاک ین و دی  کردن لوتیپاب و های قانونی برای تسهی  تجارصنعت انرژی از تلا 
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و نهاد حاکمیتی  9ها  منتف  یواهد شد. برای مثال دفتر بازارهای گاز و برق در ان لستاننوموری

های حوزه انرژی اند که شرکتگشاری ایجاد کردهیک مجموعه قانون 1بازار انرژی سن اپور

که  ورطهمان. ندیازمایبهای جدید را بدون درگیری با الزامات قانونی معمول  توانند نوموریمی

نتایج هستند  شفافیت بیشتری در مورد الزامات فنی و  نشان دادنها مداوم در حال پایلوت

های بلاک ین به وجود یواهد ممد. اطمینان حاص  کردن از امینت کارکردی پلتفرم و کارکرد

ها پی  از توسعه استانداردهای مشترک  از وظایف اصلی و قابلیت اعتماد این پلتفرم

 گشاران است.قانون

های بلاک ین است. طراحی  ها معطوف به یروجی همین پایلوتدر ک   تمامی ن اه

این تجارب  برای کمک به شنایت پتانسی  کام  فناوری  زیممتیموفقریزی و اجرای برنامه

  قشه راهنبلاک ین در صنعت انرژی  حیاتی یواهد بود. در پایان این بخ  و با استفاده از ابزار 

طوف به سه فرمیند معپیشنهاد شده است که مبتنی بر سه فرمیند اصلی است. این فرمیندی 

(. برای ارزیابی کاربردهای 3هستند )مطابق شک  کاربردها  اثبات مفهوم و اجرا در مقیاس 

. البته استیت ی و مطلوبریپشامکانبلاک ین یک مقیاس ارا ه شده که مبتنی بر قابلیت اعتماد  

سازی بلاک ین هستند ولی تا اتخاذ تصمیم برای ها راهنمای یوبی برای پیادهاین چارچوب

 دم نخست من مگاهی از یود فناوری است.سازی بلاک ین راه طولانی وجود دارد که قپیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  . Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) 

2. The Singapore Energy Market Authority (EMA) 
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 (2018پیسکینی و همکاران، ) نیبلاکچ ینقشه راه اجرا :6شکل 

 

 پیشینه تحقیق

و صنعت  ی پردایتهاستمیسمن بر  ریتأثفناوری بلاک ین و »( به بررسی 9111قلهکی و ادیب )

اربردها  اعم از ک یجانبه این فنّاورهمهبرسی ی این پژوه   هاافتهپردایتند. طبق ی« بانکداری

 یونه فنّاورهرگ یریکارگهای احتمالی بهبا در نظر گرفتن ریسک تیمعایب و نیز درنها مزایا و

انکی و ب یهاای که نسبت به توسعه و نوسازی سامانهها و ملاحظات ویژهجدید و نیز حساسیت

را به چال   بانک یهاهمه بخ  بادیپردایت وجود دارد و با توجه به اینکه فناوری بلاک ین تقر

های به وجود ممده مشنا شده باشند و برای با تهدیدها و فرصت بایدها کشید  بانک یواهد
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( 9111. رادران و نصراصفهانی )ها یک استراتژی یاص در نظر ب یرندمواجهه با هرکدام از من

ی ژوهپندهیمی ریکارگبهچارچوب تحلی  هم پایی فناورانه از طریق »در پژوهشی با عنوان 

اکی از این ح به بررسی این مولو  در صنعت بانکداری پردایتند. نتایج این پژوه « فناوری

وی چهار دسته چال  پی  ر ولیاست که گرچه امکان همپایی فناورانه در بلاک ین وجود دارد 

حول است که به ترتیب اهمیت شام  ابعاد حقوقی و قانونی  ن رشی و مموزشی  تجاری این ت

ه شده ارا  ییهاهیها  توصو فنی هستند. در هر مورد رف  هر یک از دسته چال  یوکارو کسب

مبتنی  ی الکترونیکیریگیرأهای سیستم»( در پژوهشی به بررسی 9111سالار و همکاران ) .است

 یکاررای دسترا ب یتوجهقاب  یهامکان دسترسی به پای اه داده فرصتردایتند. پ« بر بلاک ین

عنوان گردد. فناوری بلاک ین بهو باعح سلب اعتماد عمومی می موردیها به وجود مداده

 شود که مبتنی بر یک بستر غیرمتمرکز بوده و ک  پای اهبرای این مشک  معرفی می یحلراه

 یریگیرأ یاهستمیاز کاربران است. استفاده از فناوری بلاک ین در س داده متعلق به بسیاری

فی نجهای سنتی را ح  کند. های موجود در سیستمتواند بریی از چال الکترونیکی می

بررسی کاربردهای فناوری بلاک ین در صنعت »( در پژوهشی به 9117شوشتری و ب اری لفته )

دهد که ولو  این واقعیت را نشان میبه ین پژوه انتایج پردایتند. « دریایی ونق حم 

 ونق  دریایی نق  حیاتی دارند.فناوری اطلاعات برای حمایت از حم  یهارسایتیز

 یهاهیکه پا یاصول اساس ی برمروری امطالعه( در 1191مندونی و همکاران )

  کنندیم شده را فراهم  یتوز توالی یهاتمیو ال ور ستمیس ی  مانند معماربلاک ین یهایفناور

با  و شده استتمرکز  یصنعت انرژ در بلاک ین یهاح راه یبر رو این پژوه . در پردایتند

 گزار  مروریموارد را  نیدتری  از جدانرژی نهیزم در حال حالرو موارد  اتیکام  ادب یبررس

پروژه  921ادبیات و مطالعه مورد  سامانمنداین پژوه  با استفاده از رو  مرور  .داده شده است

 9اند. فیلامنتی شدهبنددستهاین کاربردها  تیدرنهاو  تحقیقاتی و استارتاپ انجام شده است

هوشمند  نظارت در زمان  یریگمانند اندازهه ی بلاک ین و اینترنت اشیاهاح راه( 1197)

توسعه  یدلار برا ونیلیم 3ها . مندهدیرا ارا ه م ییدارا تیریو مد ییدارا یابی  ردیواقع

                                                           
1. Filament 
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 ی بلاک ینهارمدر پلتف نیبه صورت منلا یکیالکترون یهاکه امکان اتصال دست اه ییهایفناور

تا با  سازدیهوشمند را قادر م یهادست اه لامنتیاند. فکرده یموراند  جم را فراهم کرده

شده ادغام   یمختلف توز یهایدر معمار توانندیرا که م ییها  تراکن Blockletاستفاده از 

 1اسلاک همکاری با( 1191) 9تبدی  کنند. شرکت ان لیسی الکترون بلوک در قالب شوند 

 لستانبازار ان  یبرا ریپشو انعطاف تاب مورکارممدتر   یهاستمیس یطراح یبرا ییراهکارها

 نفر از 71یک پیمای  در میان ( در 1197برگر و همکاران ) .انددادهارا ه  مبتنی بر بلاک ین

 تیریو دانشکده مد 1ملمان یمژانس انرژ و کارشناسان یملمان یانرژ یوکارهاکسب رانیمد

را در ارتباط با تقاط  فناوری بلاک ین و صنعت  هامننظرات  ( نیبرل ESMTاروپا ) یو فناور

 ندهیانداز مها و چشممن شدهیزیرو برنامه یاقدامات فعل ی کردند و هم نینمورجم انرژی 

دهندگان قبلاد از پاسخ یمیاز ن  یب ی تحقیق هاافتهبر اساس ی اند.کرده یردموررا گ

درصد  19کار را انجام دهند.  نیقصد دارند ا ایاند انجام داده بلاک یندر مورد  ییها یمزما

درصد از  31. دانندیم یصنعت انرژ یبرا یباز ردهندهییتغ کیرا  بلاک ین هامناز 

 نیهم ن یرسبر نی. افراگیر یواهد شد ادیزاحتمالبه که بلاک ینباورند  نیدهندگان بر اپاسخ

 یسازنهیبه به دهندگان مربوطاز موارد استفاده ذکرشده توسط پاسخ یمین باد یتقر که کندیمبیان 

انتقال  و یریگ  اندازهی  یودکارسازیابیحساب  فرو  و بازار  از جمله صدور صورتندیفرم

 یعموم یتجار هم نین ایجاد بسترهایشبکه است.  تیری  ارتباطات و مدجابجایی انرژیداده  

یواهد بود.  هتوجقاب بسیار  یانرژ رمتمرکزیغ دیتجارت همتا به همتا و تول ژهیوبه یو یصوص

 یودکار و هوشمندمعاملات  یبرا یشیمورد استفاده مزما کی جادیبا ا( 1197میتلا و همکاران )

روشی برای کاربرد بلاک ین در   یدر صنعت انرژ نفعانیتکرارشونده با ذ یروند قیاز طر

ار ش  معی یمفهوم مشخ  شده و مشخصات فن یابیها با ارزمنصنعت انرژی ارا ه نمودند. 

 برای سنج  کاربرد بلاک ین در صنعت انرژی ارا ه کردند.

                                                           
1. Electron 

2. Slock.it 

3. Deutsche Energie-Agent 
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 هایهای اییر توسط شرکتیات عملی در سالهای گششته  تجربعلاوه بر پژوه 

 نیتربزرگ)که از جمله  9گروه مرکوریا انرژیمطر  در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است. 

های نفت و گاز و دی ر کالاهای های بازرگانی در حوزه فرموردهگشاران و شرکتسرمایه

اعلام کرد با همکاری بانک سوسیته ژنرال و می.ان.جی   1197مرتبط با انرژی است( در سال 

شورای کند )زی میاندااولین بستر مبتنی بر فناوری بلاک ین برای مبادلات گسترده نفتی را راه

   فعال در حوزه توسعه فناوری1شرکت پتروتک(. 1PWC  1191انرژی و گروه مشاور جهانی 

 نیتأم بلاک ین برای نیازهای زنجیره هیبر پادر حال توسعه اولین پلفترم  صنعت نفت و گاز 

جویی دست است. این شرکت با هدف صرفهو پایین دست انیمبخ  نفت و گاز در بالادست  

سعه فرمیند کاری صنعت نفت و گاز اقدام به تو کردن نهیبهی  شفافیت و در زمان و هزینه  افزا

ح  نموده و بازه عملکرد یود را از حفاری تا محصولات نهایی تعریف کرده است. این راه

 کیزنفت و گاز مک یشرکت دولتهم نین پتروتک کنسرسیومی تشکی  داده است که 

( از اعضای من هستند. 5بایجان )سوکار( و شعبه اوکراین شرکت نفت جمهوری مذر2)پمکس

لاید اپگشاری در استارت مپی مستقر در لندن با نام   اقدام به سرمایه1191شرکت ش  در سال 

مپ موفق شد در این استارت کند.شده فعالیت مینموده که در حوزه دفترک  توزی  3بلاک ین

 یمفهومات اثب"رقابتی با در حوزه بلاک ین که توسط شرکت ش  تدارک دیده شده بود یک 

 بخشی از تعهد  نسبت عنوانبهطراحی و از شرکت ش  جشب سرمایه کند. ش  اعلام کرده  "

شاری گوکاری جدید  این سرمایههای کسبی برای یلق ارز  و توسعه مدلساز یتالیجیدبه 

که در زمینه فرمیندهای سفار  تا یرید در  7افزار ممالتوشرکت توسعه نرمرا انجام داده است. 

گشاری سرمایه 1سیسافزار بلاک ین کانسنهای نفت و گازی فعال است و شرکت نرمشرکت

                                                           
1. Mercuria Energy Group Ltd 

2. World Energy Council & CPWC 

3. Petroteq Energy Inc. 

4. PEMEX 

5. SOCAR: State Oil Company of Azerbaijan Republic 

6. Appliedblockchain / https://appliedblockchain.com 

7. Amalto 

8. ConsenSys 
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 مهای مبتنی بر بلاک ین در صنعت نفت و گاز انجاح   برای توسعه راه9مشترکی با نام مندیفلو

 محور برچسباند. مندیفلو از قراردادهای هوشمند اتریوم برای بهبود فرمیندهای پی یده داده

در  " افتیدرسفار  تا "در صنعت نفت و گاز  استفاده یواهد کرد و تمامی مراح  فرمیند 

یواهد شد. این پلتفرم از ترکیب اینترنت اشیاء و بلاک ین  یودکاری دستنییپابالا  میان و 

های چاه  انبارهای ذییره  فرمیند انتقال و   دادهگرهاحساستفاده کرده است و با استفاده از 

. در (1191  1ابتکار عم  مینده انرژیکند )جابجایی مالی را در بلاک ین ثبت و مدیریت می

ریاض( نماینده شرکت مرامکو اعلام ) 1191موری   در " نی بلاکرمزگشایی از "نشستی با نام 

رت داده هایی صونموده که در حوزه کاربردهای مختلف فناوری بلاک ین در انتقال نفت تلا 

ی هوشمند نق  بزرگی در مینده بازار قراردادهای زودبهی کرده که نیب یپاست. هم نین 

)فعال  2 ورایتراف  می.بی.ام و 1سیکزیناتمالی سه شرکت یدمات  انرژی عربستان داشته باشند.

در زمینه بازرگانی انرژی و نفت یام( یک راهکار مبتنی بر بلاک ین برای معاملات نفت یام 

شده بر روی اند. این گروه پلتفرم دفترک  توزی توسعه داده 1191ممریکا در اوای  سال 

ت مراح  اصلی معاملات نف کردن یتالیجیدلینوکس بنا کرده و به واسطه من امکان  5هایپرلجر

اعلام  1191شرکت حفاری فراساحلی دیاموند در سال شود. یام بر روی بلاک ین فراهم می

اندازی کرده و این اولین کاربست فناوری کرد یدمات حفاری مبتنی بر بلاک ین یود را راه

پشیر است. سبوده و مقیابلاک ین در حفاری فراساح  است. سیستم بلاک ین این شرکت ابری 

ریزی  رصد مخارا  و مدیریت لجستیک  برنامه نیتأمماژول زنجیره  3هم نین این سیستم 

صورت  3مسیر بحرانی پویا و پی یری عملکرد است. این کار با مشارکت شرکت دیتا گمبو

  زهارمز اردر حوزه کند. های بزرگ یدمات توسعه بلاک ین ارا ه میگرفته که به شرکت

                                                           
1. Ondiflo / https://www.ondiflo.com 
2. Energy Futures Initiative 

3. Natixis 

4. Trafigura 

1. Hyperledge  هاي شده در سطح سازما توسط بنياد لينوكس با هدف ايجاد سااتاري منب  باز براي دفتركل توزي

 بزرگ توليد شده است.

6. Data Gumbo Corporation 
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 تر یپاند. از جمله رمز ارز پترو در دولت ونزو لا که با پشتوانه نفت منتشر شده رمز ارزتعدادی 

نیز با مشارکت  9نیکو اوی . رمز ارزعلاوه بر پترو  در بخ  کاربردها در مورد من صحبت شد. 

وین شده است. هر اوی  ک با پشتوانه نفت توسعه دادهگشاران تعدادی بانکدار  فناوری و قانون

برابر با یک بشکه نفت در نظر گرفته شده است و حجم این رمز ارز برابر با ذیایر نفتی جهان 

 .(1191  1مجم  جهانی اقتصاداست )
 

 ی پژوهششناسروش

ی پردازهینظرپژوه  حالر از نظر هدف کاربردی است. بدین معنی که در این پژوه  

تلف بخ  انرژی از نظر ممادگی برای پشیر  بلاک ین بررسی ی مخهاحوزهصورت ن رفته و 

شده است. هم نین این پژوه  از نظر رو   توصیفی و تحلیلی است. بدین معنی که محقق 

و متغیرها را به همان صورت که وجود دارند توصیف نموده  کندینمدی  و تصرفی در متغیرها 

هم نین پژوه  حالر پیمایشی است زیرا با  را تحلی  نموده است. شدهیمورجم ی هادادهو 

 و نظرات یبرگان پردایته شده است. هادادهی مورجم استفاده از پرسشنامه به 

یرا مدنظر قرار م یو هنجار یزیتجو های یتحل اره یچند مع یریگمیتصم هایرو 

  یتحل یبرا ییدر حکم ابزارها ارهیچند مع یریگمیتصم یها. درواق   رو دهد

ی ابیارز و انتخاب منظوربه شایصه چند هایمدل است. یتیریهای مدسازی( در مولو )تصمیم

این پژوه  به دنبال  (.19: 9117)امیری و همکاران   اندرفتهیممتغیرها از چند بعد به کار 

ی مختلف در بخ  نفت و گاز است. برای این منظور  هاحوزهارزیابی کاربردهای بلاک ین در 

ی پیشین پردایته چارچوب ممادگی برای پشیر  بلاک ین هاپژوه ابتدا با بررسی مطالعات و 

ای برای ی مختلف انرژی نیز شناسایی شد. سپس پرسشنامههاحوزهاستخراا شده و سپس 

تاپسیس برای ه پرسشنام تیدرنهاشده  رویکرد سلسله مراتبی توزی مقایسات زوجی با استفاده از 

در بخ  انرژی توزی  شد. در شک  زیر فرایند اقدامات  شدهییشناساحوزه فعالیت  5ی بندرتبه

 شماتیک مشخ  شده است. صورتبهصورت گرفته 

                                                           
1. OilCoin 

2. World Economic Forum 
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 مراحل انجام پژوهش :7شکل 

 

در  هارکتشی قلمرو فعالیت بندرتبهشناسایی و ارزیابی ممادگی بلاک ین و  منظوربه

بخ  نفت و گاز  در این پژوه  از نظرات کارشناسان و متخصصان در حوزه انرژی و بلاک ین 

از  TOPSISو  AHPی هاپرسشنامهتکمی   منظوربه. شودیمدر شرکت نفت و گاز استفاده 

 ی اصلی و مرتبط در شرکت نفت وهاپستکه در  باتجربهنفر از یبرگان  91نظرات تخصصی 

یت داشتند و هم نین با مفهوم فناوری بلاک ین مشنا بودند  استفاده شد. رو  انتخاب گاز فعال

 این افراد بر اساس تخص  و دسترسی بوده است.

به دو رو  کتابخانه و میدانی صورت پشیرفت. رو  گردموری  هادادهی مورجم 

یعنی  ؛میدانی بوده است ی اولیه هادادهی مورجم ی و رو  اکتابخانه صورتبهی ثانویه هاداده

  از بین نمونه جامعه یبرگان و متخصصان و ازیموردنی هادادهبا استفاده از پرسشنامه  

ی هاادهدی گردید. در این پژوه  از دو پرسشنامه استفاده شد. مورجم  شدهنییتعکارشناسان 

ن دهی شده و وز در پژوه  ابتدا بر اساس تکنیک فرایند تحلی  سلسله مراتبی شدهیمورجم 

 ت.صورت گرف هاشرکتسپس با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه قلمرو فعالیت 

 

 روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پیشنهاد شد. در این  9171( توسط ساعتی در دهه AHPرو  فرمیند تحلی  سلسله مراتبی )

ر قسمت و در ه شودتر تقسیم میتر و سادهپی یده به چندین قسمت کوچک مسآلهرو  یک 

اهمیت هر شای  در ارتباط با هدف و هم نین اهمیت هر گزینه در ارتباط با هر شای  

 تیدرنهاود و شماتریس مقایسات زوجی و استفاده از رو  میان ین حسابی محاسبه می لهیوسبه

مطالعه 
مقاالت 
علمی

چارچوب 
ممادگی 
برای 
بالک ین

رتبه بندی
شای  های 
ممادگی با 

AHP

رتبه بندی
حوزه های 
فعالیت با 
TOPSIS

ری نتیجه گی
نهایی
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ار قدبیشترین م بر اساسها ها  وزن نهایی هر گزینه به دست ممده و گزینهاز ترکیب این وزن

 گردد:شوند. مراح  این رو  به شر  زیر بیان میبندی میوزن نهایی رتبه

 : تشکی  ماتریس مقایسات زوجی9مرحله 

ها( : تعداد شای m) m+1های توافقی را با استفاده از نظر یبره به تعداد ماتریس

 دهیم.جدول مقایسه زوجی تشکی  می

 : بی مقیاس سازی به رو  ساعتی1مرحله 

ر که ه صورتنیبدشوند. ها با استفاده از رابطه زیر بی مقیاس میدر این رو  داده

 شود.عدد بر مجمو  اعداد من ستون تقسیم می

𝑛𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

                                                                                   

 هاها و گزینه: محاسبه وزن نسبی شای 1مرحله 

ها لازم است میان ین جهت محاسبه وزن نسبی هر شای  و هر گزینه از نظر شای 

 حسابی هر سطر را محاسبه نماییم.

 هاها در وزن نسبی گزینه: لرب وزن نسبی شای 2مرحله 

ر ها با توجه به هها لازم است در این مرحله وزن نسبی گزینهبندی گزینهجهت رتبه

 ها لرب نماییم.زن نسبی شای شای  را در و

 هانهیگزی بندرتبه: 5مرحله 

شوند می بندیبیشترین مقادیر حاصله از مرحله قب   رتبه بر اساسها گزینه تیدرنها

 (.9115  )امیری

 

 روش تاپسیس

توسعه داده شد. هدف این رو   بیشینه کردن  9119در سال  9این رو  توسط یون و وانگ

از مقدار ایده مل منفی و کمینه کردن فاصله همان گزینه تا مقدار ایده مل  موردنظرفاصله گزینه 

                                                           
1. Yoon & Hwang 



 175 نیلفروشان و ایازی

 

 

ایجاد  ها دارد. نکته متمایزی که این رو  نسبت به سایر رو است زمانهممثبت به صورت 

. استهای ایده مل به دو صورت ایده مل مثبت و ایده مل منفی در فضای اقلیدسی جواب

که فاصله کمتری از نقطه ایده مل مثبت و فاصله بیشتری از نقطه ایده مل  هایی راگزینه تیدرنها

(. مراح  این رو  به شر  زیر 9115منفی دارند  دارای ارجحیت بیشتری یواهند بود )امیری 

 گردد:بیان می

 گیریماتریس تصمیم کمی کردن: 9مرحله 

مقادیر عددی تبدی   کلامی به یهاو عبارت یعدد ریهای غدر این مرحله باید شای 

 .ها لروری استشوند. توجه به جنبه مثبت و منفی بودن شای 

 یبه یاطر داشته باشید که اگر متغیرهای کلامی مربوط به معیارهای منفی )مث  سخت

تر امتیاز کمتر ایتصاص سازی شوند )مثلاد به کارهای سختکار( به رو  معکوس معادل

شوند؛ های مستقیم یا مثبت تبدی  میها نیز به شای ی سازی این شایابد(. پس از معادل

 تر است.یعنی هرچه قدر مقدار عددی بیشتر باشد گزینه مطلوب

 سازی ماتریس تصمیم اسیمق ی: ب1مرحله 

دی  گیری نرمال تبرا با استفاده از رابطه زیر به ماتریس تصمیم گیریماتریس تصمیم

 .کنیممی

𝑛𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 ,         =1,…,m                         

 شود. نامیده می 𝑁𝐷 ممدهدستبهماتریس 

از  شده و هر یکابتدا برای هر ستون مجمو  توان دوم مقادیر محاسبه   ریدعبارتبه

 .شوندهای ماتریس بر جشر مجمو  توان دوم تقسیم میدرایه

 (V) ون: محاسبه ماتریس نرمال یا مقیاس موز1مرحله 

که  کنیم( لرب می𝑊𝑛∗𝑛ها )( را در ماتریس قطری وزن𝑁𝐷شده ) اسیمق یبماتریس 

 .ممده است به دست AHPدر این پژوه  از رو  
𝑉 = 𝑁𝐷 ×𝑊𝑛×𝑛             
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 ل منفیممل مثبت و ایدههای فرلی ایده: تعیین نمودن گزینه2مرحله 

 :شوندیمایده مل مثبت و ایده مل منفی  به گونه زیر تعریف  ح راه

(𝑉𝑗
ایده مل مثبت ح راه (+  (بردار بهترین مقادیر هر شای  ماتریس بی مقیاس موزون) = 

(𝑉𝑗
ایده مل منفی ح راه (−  (بردار بدترین مقادیر هر شای  ماتریس بی مقیاس موزون) = 

  ی منفیهاشای مقادیر و برای  نیتربزرگی مثبت  هاشای مقادیر برای  " نیبهتر"

برای  مقادیر و نیترکوچکی مثبت  هاشای برای  " نیبدتر"مقادیر است و  نیترکوچک

 مقادیر است. نیتربزرگی منفی هاشای 

مل مل مثبت و گزینه ایدهها را تا گزینه ایدهفاصله هر یک از گزینهمحاسبه : 5مرحله 

 منفی

 .کنیماستفاده میروابط زیر نظور از برای این م

𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1          

𝑑𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2𝑛
𝑗=1           

 مل(: محاسبه نمرات )نسبت نزدیکی به گزینه ایده3مرحله 

 :شود  برابر است بانمای  داده می (𝑐𝑙𝑖) مل که با نمادنسبت نزدیکی به گزینه ایده 

𝐶𝐿𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
−+𝑑𝑖

+          

 های گزینهبندرتبه: 7مرحله 

یشتر باشد گزینه ب  𝑐𝑙𝑖بندی کنیم. هرچه قدر مقداررتبه𝑐𝑙𝑖 ها را با توجه به مقدارباید گزینه تادینها

 .تر استموردنظر مطلوب

 

 ی پژوهشهاافتهی

ی ارزیابی ممادگی بلاک ین به شر  جدول زیر هاشای بر اساس مطالعات صورت گرفته  

 :است
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 ی ارزیابی آمادگی برای بلاکچینهاشاخص :2جدول 
 

 کد توضیح شاخص ردیف

 1C شبکه ریثتأتوانایی همکاری با بازی ران اصلی برای اطمینان از  کنسرسیوم 9

 2C تعیین مسیر با تغییرات سری  فناوری فناوری 1

 3C ی اصلیهاتیفعالقابلیت انجام اقدامات مرتبط با  عملیات 1

 4C منب  یابی برای افراد متناسب برای هدایت عملیات استعداد 2

 5C انطباق یافتن با قوانین و مقررات انطباق 5

 6C وکارکسببر فرایندهای اصلی  راتیتأثشنایت  وکارکسب ریتأث 3

 

 پردایته شد. AHPبا استفاده از تکنیک  هاشای در ادامه به وزن دهی هر یک از 

 

 میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه مقایسات زوجی :9جدول 
 

ی آمادگیهاشاخص  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 155/9 711/1 212/1 131/1 597/1 111/9 کنسرسیوم

 177/9 513/9 173/1 139/1 111/9 113/9 فناوری

 597/1 119/1 951/1 111/9 737/1 713/1 عملیات

 197/1 117/9 111/9 232/1 115/9 137/1 استعداد

 311/9 111/9 593/1 215/1 355/1 159/9 انطباق

 111/9 392/1 119/1 112/1 711/1 717/1 وکارکسب ریتأث

 

و  استکمتر  1.9است که از  1.111نرخ ناسازگاری جدول مقایسه زوجی فوق 

 .استدرصد  11نرخ سازگاری بالاتر از  دهندهنشان

 ت.اس شدهمحاسبههای ممادگی پشیر  بلاک ین در ادامه اوزان و رتبه نهایی شای 
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 ی آمادگی پذیرش بلاکچینهاشاخصاوزان و رتبه نهایی : 4جدول 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 وزن نهایی 
رتبه 

هاشاخص  

 5 111/1 9171/1 9191/1 1113/1 1112/1 1733/1 1111/1 کنسرسیوم

 1 953/1 9111/1 9111/1 9717/1 9151/1 9211/1 9713/1 فناوری

 9 121/1 1111/1 1551/1 1121/1 1211/1 2919/1 1257/1 عملیات

 1 911/1 1511/1 1251/1 9119/1 9393/1 9591/1 9191/1 استعداد

 2 912/1 9111/1 9133/1 1123/1 9711/1 1179/1 9939/1 انطباق

 ریتأث

 وکارکسب
1711/1 9939/1 1111/1 1317/1 1771/1 1155/1 115/1 3 

 

ات و اقدامات و عملی هاتیفعالپس از انجام مقایسه زوجی مشخ  شد که قابلیت انجام 

استعداد و توانایی مناب  سازمانی برای انجام من در  ازمنپس. استشای  ممادگی  نیترمهم

ی قرار گرفته فناور  یسر راتییبا تغ ریمس نییتعاولویت دوم قرار گرفته است. در جای اه سوم نیز 

 است.

در مبانی نظری پژوه  شر  داده شد  در صنعت نفت و گاز کاربردهای فناوری 

 شدههای توزی حسابدر صورت شدهیرمزن اربلاک ین از هویت جوان یود؛ یعنی ارزهای 

 ین نق  لاکهای هوشمند تبدی  شده است. بکننده قراردادمشترک  فراتر رفته و به تسهی 

های شف واسطهو با ح گرفتهبرعهدهکننده بستری برای شفافیت را و ارا ه اعتمادقاب ن هبانی 

ها و کند. زمینهوری ایجاد میحقوقی و مالی در یک توافقنامه  ارزشی بی  از افزای  بهره

 های کلیدی فناوری بلاک ین در صنعت نفت و گاز بسیار است که درحال حالر برفرصت

  مالی  نیتأماز: مدیریت زمین  زنجیره  اندعبارتهای انجام شده اساس مطالعات و پژوه 

تولی  داده  9که در جدول  طورهمانعملیات مربوط به موجودی کالا و بازاریابی. هم نین 

تواند در سه بخ  بالادست  میان دست و پایین صورت پشیرد. بر این می هاتیفعالشد  این 

 اند:زه اصلی در بخ  انرژی به صورت زیر تعریف شدهحو 5اساس  
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 ریدر سط  فرو  به سا یتجارت انرژ(  1Aی )در سط  فرو  به مشتر یتجارت انرژ

ی کاربرد یهابرنامه( و 4A) هاییدارا تیریمد(  3Aی )انرژ ییجابجا(  2A) همکار یهاشرکت

(5A.) 

 گانهپنجی هاحوزهی بندرتبهپس از مشخ  شدن وزن معیارهای اصلی  در ادامه به 

ی ممادگی پشیر  با استفاده از تکنیک هاشای فعالیت بخ  نفت و گاز با توجه به 

TOPSIS  پردایته شده است. در جدول زیر ماتریس نرمال شده و ماتریس نرمال شده موزون

 ارا ه شده است.
 

 ماتریس نرمال شده: 1جدول 
 

حوزه فعالیت 

هاشرکت  
 انطباق استعداد عملیات فناوری مکنسرسیو

 ریتأث

 وکارکسب

یفرو  به مشتر  52771/1-  51111/1-  1511/1-  31511/1-  51115/1-  52122/1-  

 ریفرو  به سا

همکار یهاشرکت  
7111/1-  51111/1-  7723/1-  31511/1-  71223/1-  11293/1-  

یانرژ ییجابجا  91157/1-  51119/1-  1 9795/1-  91391/1-  91713/1-  

ییدارا تیریمد  1 1 1511/1-  1 1 1 

یکاربرد یهابرنامه  13595/1-  51111/1  5932/1-  9795/1-  1 1 

 
 ماتریس نرمال شده موزون: 6جدول 

 

حوزه فعالیت 

هاشرکت  
 اروککسب ریتأث انطباق استعداد عملیات فناوری کنسرسیوم

یفرو  به مشتر  1511/1-  112/1-  111/1-  9135/1-  1711/1-  1237/1-  

 ریفرو  به سا

 یهاشرکت

 همکار

1371/1-  112/1-  1321/1-  9135/1-  1171/1  17115/1-  

یانرژ ییجابجا  1931/1-  1513/1-  1 1129/1-  1121/1-  19931/1-  

ییدارا تیریمد  1 1 1111/1-  1 1 1 

 یهابرنامه

یکاربرد  
1111/1-  112/1-  9733/1-  1129/1-  1 1 
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نسبت به بهترین و بدترین پاسخ پردایته  هانهیگزدر ادامه به ارا ه فاصله هر یک از 

 شده است:
 

 نسبت به پاسخ ایده آل در محاسبات صورت گرفته هانهیگزفاصله  :7جدول 
 

حوزه 

فعالیت 

هاشرکت  

 اروککسب ریتأث انطباق استعداد عملیات فناوری کنسرسیوم

فرو  به 

یمشتر  
150/1  180/1  188/1  1010/1  101/1  100/1  

 ریفرو  به سا

 یهاشرکت

 همکار
168/1  180/1  565/1  010/1  190/1  101/1  

 ییجابجا

یانرژ  
100/1  156/1  111/1  110/1  150/1  105/1  

 تیریمد

ییدارا  
111/1  111/1  188/1  111/1  111/1  111/1  

 یهابرنامه

یکاربرد  
110/1  180/1  000/1  110/1  111/1  111/1  

 

 نسبت به پاسخ لد ایده مل در محاسبات صورت گرفته هانهیگزفاصله : 1جدول
 

هاشرکتحوزه فعالیت   انطباق استعداد عملیات فناوری کنسرسیوم 
 ریتأث

 وکارکسب

یفرو  به مشتر  100/1  111/1  000/1  111/1  150/1  151/1  

همکار یهاشرکت ریفرو  به سا  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

یانرژ ییجابجا  150/1  158/1  565/1  015/1  101/1  158/1  

ییدارا تیریمد  168/1  180/1  000/1  010/1  190/1  101/1  

یکاربرد یهابرنامه  110/1  111/1  188/1  015/1  190/1  101/1  
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مل  در ادامه به محاسبه  دهیلد اتا پاسخ ایده مل و  هانهیگزپس از محاسبه فاصله 

 و رتبه هر یک بر اساس وزن به دست ممده پردایته شده است. هانهیگزاوزان نهایی 

 
 در بخش انرژی هاشرکتی فعالیت هاحوزهی بندرتبهنتایج وزن دهی و  :3جدول

 از نظر آمادگی در پذیرش بلاکچین 
 

هاحوزه فعالیت شرکت  di+ di- ci رتبه نهایی 

1111/1 فرو  به مشتری  9113/1  2311/1  2 

همکار یهاشرکتفرو  به سایر   1111/1  1111/1  1111/1  1 

1711/1 جابجایی انرژی  1123/1  7571/1  1 

1111/1 مدیریت دارایی  1755/1  1131/1  4 

کاربردی یهابرنامه  1192/1  9111/1  2771/1  9 

 

 یهاشرکت ریدر سط  فرو  به سا یتجارت انرژبر اساس نتایج به دست ممده  حوزه 

ر سط  د یتجارت انرژ ازمنپسدارای بیشترین ممادگی برای پشیر  بلاک ین است.  همکار

ی اهبرنامهی در جای اه دوم قرار دارد. در جای اه سوم نیز توسعه و طراحی فرو  به مشتر

کاربردی در حوزه انرژی مبتنی بر یدمات بلاک ین جای دارد. جای اه چهارم مربوط به حوزه 

ین رتبه از نظر ممادگی پشیر  بلاک ین در حوزه انرژی نیز مربوط به جابجایی انرژی و میر

 .هاستییدارامدیریت 

 

 یریگجهینتبحث و 

پشیر  و  شرایط تواندیمتغییر و تحول ناشی از بلاک ین نیازمند ممادگی است و این ممادگی 

ن و به سایتاردهی قوانی توانیم هایممادگی بلاک ین را تسهی  نماید. از جمله این سازادهیپ

ن ی سیستم اشاره کرد. بدوریپشانعطافو ممادگی انطباق و  نفعانیذمقررات  شیوه همکاری 

 انتظار داشت که توانینمبررسی چارچوب ممادگی صنعت برای استقبال از بلاک ین  
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 ین ی بلاکهاطر ی مختلف فعالیت در صنعت انرژی  پاسخ یوب یا مناسبی از اجرای هاحوزه

 ب یرد.

اصلی پژوه  حالر چنین مطر  شده است که چه چارچوبی برای  مسآلهاز همین رو 

 طراحی نمود تا بر اساس من فعالیت توانیمی مختلف برای پشیر  بلاک ین هاحوزهممادگی 

 هاتیفعالی از احوزهدر حوزه انرژی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخ  شود که چه  هاشرکت

ه به فعالیت بپردازد. به همین منظور ب هابخ از سایر  تر یسر تواندیمی کشور در بخ  انرژ

حوزه فعالیت  5ی ارزیابی ممادگی پشیر  بلاک چین و سپس ارزیابی هاشای استخراا 

 در بخ  انرژی پردایته شد. هاشرکتاصلی 

 B2Bا ی ی همکارهاشرکتنتایج به دست ممده نشان داد که فعالیت در حوزه تجارت با 

در بخ  انرژی دارای اولویت ممادگی بیشتری برای پشیر   B2Cو سپس تجارت با مشتریان 

است. هم نین بخ  طراحی اپلیکیشن های کاربردی و هم نین جابجایی انرژی در جای اه 

ز سایر ا نسبتسوم و چهارم ممادگی قرار دارد. ممادگی فعالیت در حوزه مدیریت دارایی نیز به 

 ین تا ها در استفاده از بلاکممده با تجربیات دی ر شرکت به دست. نتایج استکمتر  هاحوزه

شرکت  ایتالیا و 9ی. در برنامه پایلوت یود با مشارکت اِنیپ .شرکت بیی دارد. یوانهمحدودی 

بر روی یک پلتفرم تجارت بر مبنای بلاک ین مغاز به کار کرد. در  1197در اکتبر  1انرژی وین

جیتال بر پایه توسعه پلتفرمی دی منظوربهی با مشارکت این شرکت و شرکت شِ  ومیکنسرسادامه 

تشکی  شد. علاوه بر این استات اوی   شرکت مبادلات  1بلاک ین برای تجارت کالاهای انرژی

و شرکت  3ممرو .انی.ب .یا  موسسه یدمات مالی 5  شرکت تهیه و بازرگانی کوک2نفتی گانور

                                                           
1. Eni 

7. Wien Energie انرژي برق، گاز و گرمايش مركزي در اتريش كنندهنيتأم نيتربزرگ 

3. energy commodities – هاي نفتي، گاز و برق در گروه اين كالاها هستند.نفت اام و براي فرآورده 

4. Trading houses Gunvor 

1. Koch Supply & Trading - موسسه كوک، فعال در زمينه تجارت نفت اام، گاز طبيعي و ماي ،  رمجموعهيز

 مناب  م تلف انرژي و ...

6. ABN Amro 
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  1ژنرال تهیسوسهای اروپا؛ بانک نیتربزرگو یکی از  9دمات مالی می.ان.جیبانکداری و ی

 نیتربزرگ)که از جمله  1اند. گروه مرکوریا انرژیدر این کنسرسیوم مشارکت داشته

های نفت و گاز و دی ر کالاهای های بازرگانی در حوزه فرموردهگشاران و شرکتسرمایه

اعلام کرد با همکاری بانک سوسیته ژنرال و می.ان.جی   1197مرتبط با انرژی است( در سال 

 کند.زی میاندااولین بستر مبتنی بر فناوری بلاک ین برای مبادلات گسترده نفتی را راه

که  دشویم  پیشنهاد ذکرشدهممده و هم نین تجربیات  به دستتایج با توجه به ن

ی فعال در حوزه نفت و گاز در کشور  لریب ممادگی یود برای پشیر  بلاک ین هاشرکت

  شناسایی بازی ران و افزای  تعام  با هایهمکاررا افزای  دهند. این ممادگی از طریق توسعه 

ی هاحوزهو  هاشرکتگرفته در جامعه جهانی برای    رصد فناوری و ریدادهای صورتهامن

تاری و ی مقررات و سایکنندگمیتنظی و قابلیت انطباق از نظر قانونی  ریپشانعطافمشابه  

یواهد بود.  ریپشامکانهم نین افزای  توان عملیاتی و شناسایی و پرور  افراد مستعد و مرتبط 

سنج  ممادگی و هم نین با  تریجز معیارهای  شود با تمرکز بربه محققان متی پیشنهاد می

های مختلف فعالیت در صنای  مختلف کشور  به ارزیابی و سنج  و افزای  توجه به حوزه

 در پشیر  بلاک ین کمک نمایند. هاشرکتممادگی 
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