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کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری  

بالکچین، ارزهای رمزنگاری شده و پلتفرم های مرتبط با 

توسط بابک  ١٣٩٢بالکچین است. این وب سایت در سال 

هدف اطالع رسانی، آموزش و مشاوره  اجلیلوند و آرش محبوب، ب

ارزها راه اندازی شد و  رمزبه جامعه فارسی زبان عالقه مند به 

بیت کوین »دى ماه همان سال، با عنوان  ١۴اولین مقاله آن در 

کوین ایران از معرفی این  هدف  .منتشر گردید« چیست؟

فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در راستاى استفاده 

از این فناوری جهت ارائه تسهیالت و رفاه به جوامع صحیح 

 .فارسی زبان است

www.coiniran.com 

 

http://www.coiniran.com/
http://www.coiniran.com/


 بالک چین  و انرژی تجدید پذیر
 کوین ایران

www.CoinIran.com 

 

 www.CoinIran.com 2                                                              کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.
 

 بالک چین و انرژی تجدید پذیر 

گذاری دارند.  ( و بالک چین دو فناوری هستند که ارزش سرمایهRenewable energyانرژی تجدید پذیر یا برگشت پذیر )

شود و بالک چین نیز فناوری جدیدی انرژی تجدید پذیر به عنوان موثر ترین شیوه برای مبارزه با مشکالت آب و هوایی تلقی می

کند و آن است که پتانسیل انقالب در ساختار های مالی و اجتماعی حال حاضر جهان را دارد. در اینجا یک ایده به ذهن خطور می

 دو فناوری را با هم تلفیق نکنیم؟  اینکه چرا این

در ذهن داشت و پروژه ای را اجرا کرد که  LO3 Energyاین دقیقا همان کاری است که یک استارت آپ واقع در بروکلین به نام 

ین یکی از ساکنین بروکلین است که از ایده ا Michael Guerraیک مدل نوآورانه خرده فروشی را برای الکتریسیته فراهم کرد. 

 داند. استارت آپ ابراز خوشنودی کرده و آن را جالب می

پنل خورشیدی را بر روی سقف خانه خود نصب کرد. حال به کمک این استارت آپ او انرژی خورشیدی  24حدود  2012او در سال 

آورد که این کار تبدیل م میآورد و همچنین این انرژی را برای همسایه های خود نیز فرهرا به شیوه ای ارزان تر و بهتر بدست می

 به یک منبع درآمد برای او شده است. 

گیرد. در واقع ایده این استارت آپ ایجاد یک اکوسیستم اشتراک الکتریسیته است که مستقیما توسط مصرف کننده ها انجام می

فروشند. این نی به دیگر ساکنان میآنهایی که دارای پنل های خورشیدی هستند، اعتبار محیطی خود را از طریق یک اپلیکیشن تلف

چیدمان اپلیکیشنی تماما توسط بالک چین فراهم آمده است؛ همان فناوری ای که در پشت رمز ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم 

 است. 

 برای درک بهتر موضوع ابتدا به طور اجمالی انرژی های برگشت پذیر و بالک چین معرفی و تشریح می گردند. 
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 انرژی تجدید پذیر  

 شود که منبع تولید آن انرژی )بر خالف تجدید ناپذیر یا فسیلی(انرژی تجدید پذیر یا برگشت پذیر به انواعی از انرژیی گفته می

توان قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجددا به وجود آمده یا تجدید شود. از انرژی های تجدید پذیر می

نور خورشید، باد، باران، جذر و مد، امواج دریا و انرژی گرمایی زمین را نام برد. انرژی تجدید پذیر اغلب انرژی مورد نیاز چهار حوزه 

 باشند. آورد که شامل تولید برق، سرد و گرم کردن آب و همچنین هوا، حمل و نقل و خدمات انرژی روستایی میهم میمهم را فرا

انرژی های تجدید پذیر در سطح وسیعی از مناطق جهان موجود هستند و این دقیقا بر خالف انرژی های تجدید ناپذیر مانند نفت و 

کز هستند. سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ که جز انرژی های تجدید گاز است که فقط در کشور های خاصی متمر

شوند، مشکالت زیادی را برای بشر ایجاد کرده اند؛ مشکالتی مانند آلودگی هوا، اثرات گلخانه ای و ناپذیر هستند و روزی تمام می

 امن گیر بشر کرده اند. گرم شدن کره زمین تنها بخش کوچکی از مصایبی هستند که این سوخت ها د

بنابراین هدف محققان این حوزه این است که رفته رفته جهان را به سوی استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و بی ضرر سوق دهند 

و با این کار نسل های آینده را از مشکل کمبود انرژی نجات دهند، و همچنین از معضالت ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی 

 بکاهند. 
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 بالک چین چیست؟  

گر شوند که از طریق فرآیند رمزنگاری به همدی( لیستی افزاینده از سوابق است که بلوک ها نامیده میblockchainیک بالک چین )

مرتبط شده اند. بالک چین هایی که توسط عموم قابل خواندن هستند و به اصطالح بالک چین عمومی نام دارند، در سطح وسیعی 

 روند. از طرف دیگر بالک چین های خصوصی بیشتر کاربرد تجاری دارند. توسط رمز ارز ها به کار می

باشد. بالک ک قبلی، یک برچسب زمانی و داده های تراکنش میدر بالک چین هر بلوک محتوی یک هش رمز نگاری شده از بلو

تواند تراکنش باشد که میچین طوری طراحی شده که در برابر تغییر داده ها مقاوم است و در واقع یک دفتر کل توزیع شده و باز می

 های بین دو طرف را به شیوه ای کارا، قابل تایید و همیشگی ثبت کند. 

شود که اعضای این شبکه کال تابع یک پروتکل برای ارتباطات داخل وسط یک شبکه همتا به همتا مدیریت میبالک چین معموال ت

نودی و اعتبار بخشی به بلوک های جدید هستند. زمانی که داده ها ثبت شدند دیگر قابل تغییر نیستند و هر گونه تغییر منوط به 

 زمند توافق اکثریت شبکه است.  باشد و این امر نیاتغییر بلوک های بعدی نیز می

بنابراین بالک چین به عنوان یک پایگاه داده ایمن و غیر متمرکز حرف های زیادی برای گفتن دارد. حال که انرژی تجدید پذیر و 

 گردیم که تلفیق این دو برای خدمت به بشر است. بالک چین به طور اجمالی تشریح شد به موضوع اصلی بر می
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 تمرکز زدایی در فروش انرژی تجدید پذیر 

کند، بحث از میان بر داشتن واسطه ها و ایجاد تجدید پذیر مییکی از کمک های مهمی که بالک چین به توسعه بیشتر انرژی های 

تواند به طور مستقیم خریدار و فروشنده را رو در روی عدم تمرکز است که در این حالت بالک چین با ایجاد اپلیکیشن هایی می

 یکدیگر قرار داده و دالل ها و واسطه ها را حذف کند. 

توانند مازاد انرژی کنند و تجهیزات خوبی را برای این کار ایجاد کرده اند، میزیادی تولید میبرای مثال، کسانی که انرژی خورشیدی 

 شود که افراد به ارزان ترین و بهترین قیمت دسترسی داشته باشند. خود را به افراد دیگر بفروشند. در اینجا نیز بالک چین سبب می

 

Source 

 توکنی کردن انرژی  

شود که فراهم آورندگان انرژی آبی، بادی و خورشیدی به صورت مداوم به به حالت توکن در آوردن انرژی تجدید پذیر سبب می

باشد. پروژه ریز شبکه گذاران نمی سرمایه گذاران متصل باشند و دیگر نیازی به واسطه برای مرتبط کردن تولید کنندگان و سرمایه

 بروکلین که در ابتدای بحث هم به آن اشاره شد، مثال خوبی در این زمینه است.  

شود، و در این پروژه پنل های خورشیدی بر روی پنج ساختمان نصب شده و همه انرژی مازاد به ساختمان های مجاور فروخته می

شوند. در این پروژه با استفاده از فناوری هوشمند متری و الک چین مدیریت و ذخیره میاین در حالی است که تراکنش ها بر روی ب

 گیرد. نرم افزار بالک چین، تراکنش ها به آسانی از همسایه ای به همسایه دیگر انجام می
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ع آوری کنند. شود که تولید کنندگان با صادر کردن توکن های انرژی مخصوص خود، سرمایه جمبالک چین همچنین باعث می

توانند هم از این انرژی استفاده کرده و هم اقدام به فروش دوباره آن کنند. نتیجه نهایی یک پلتفرم چند بعدی سرمایه گذاران می

 خواهد بود که پتانسیل ایجاد یک شبکه هوشمند تر و تمیز تر را دارد. 

تواند مشکل گشا شمند قرار داشت که بالک چین در این زمینه میارتباطات داخلی مانعی است که برای سال ها بر سر راه فناوری هو

توان داده های با کیفیت را آزادانه بین ابزار ها مبادله کرد. این اقدام گام مهمی برای باشد. با ایجاد یک اکوسیستم فراگیر تر، می

 حرکت از ابزار های فردی هوشمند به سمت خانه های هوشمند است. 

باشد. این عامل کاتالیز مهمی است که داده ها به معنی کارایی بهتر، خانه های هوشمند تر و امنیت بیشتر میغیر متمرکز شدن 

بخشد. زمانی که پدیده خانه های مرتبط رایج و فراگیر شود، بالک چین نقش کلیدی پذیرش عمومی ابزار های هوشمند را سرعت می

 کند. ایفا می را در کمک به مردم برای مدیریت هوشمند انرژی

توانند نیاز های شبکه را از طریق فناوری هوشمند موجود در خانه ها مرتفع کرده و از این فناوری در این حالت شرکت های انرژی می

باشد که پیامد های مالی را هم برای عده زیادی به دنبال دارد، این استفاده بهینه کنند. از آنجا که این امر نیازمند تغییرات زیادی می

 بالک چین خواهد بود که غیر ممکن ها را ممکن خواهد ساخت. 

با فراهم ساختن این سرویس های مدیریت و بهینه سازی در میان هزاران خانه، شرکت های انرژی ارزش را از اپراتور های شبکه 

آورد که سبب تسهیل کنند. بالک چین در واقع یک اقتصاد تسهیم انرژی را فراهم میان انرژی منتقل میگیرند و آن را به کاربرمی

 شود و همه تراکنش ها از طریق یک دفتر کل غیر متمرکز ثبت خواهد شد. مبادله انرژی بین خانوار ها می

گیریم که خانه های ین خود ما خواهیم بود که تصمیم میشود و ااین امر سبب تغییر بنیادین در تولید، استفاده و توزیع انرژی می

 ما تا چه حد بر آب و هوا تاثیر بگذارند.  
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 ر برای ردیابی انرژی تلقی کرد؟ توان به عنوان روشی معتبآیا راه حل های بالک چینی را می

تواند ردیابی انرژی را در جهان واقع اطمینان ببخشد. در اگر مقیاس های هوشمند انرژی به درستی قاعده مند شوند، بالک چین می

داشته باشد و این گواهی هم فقط به  GOتوان تجدید پذیر نامید که که گواهی حال حاضر در اروپا الکتریسیته را فقط وقتی می

 شود. کنند، داده میتولیدکنندگانی که در مقیاس باال کار می

تواند روزنه ای را برای تولیدکنندگان خرد باز کند و همچنین سبب ورود بازیگران بیشتری به بازار شود که بنابراین بالک چین می

رود. آید و کیفیت خدمات نیز باالتر میر چه رقابت بیشتر باشد، قیمت پایین تر میدانیم که هاین امر رویدادی مبارک است، زیرا می

البته تمهیداتی برای جلوگیری از فروش دوباره باید اندیشیده شود و اگر بالک چین به عنوان راه حلی برای ردیابی انرژی قبول شود، 

 انه ای اعمال گردد. باید با دقت تحت نظارت قرار گیرد و معیار ها و ضوابط سخت گیر

 

Source 

 بالک چین و ایجاد یک شبکه انرژی تجدید پذیر و هوشمند  

ا هوشمندانه ترین اختراع بشر بعد از ایجاد اینترنت بدانند. بالک چین قابلیت هایی که بالک چین دارد باعث شده که بسیاری آن ر

دهد شود که کسب و کار ها تراکنش های ایمن و غیر متمرکز را انجام دهند و مشتری و عرضه کننده را در برابر هم قرار میسبب می

 توانند مستقیما به مذاکره پرداخته و میانجی ها را حذف نمایند. و آنها می

کند. داشتن یک شبکه انرژی ر بخش انرژی، بالک چین همان حلقه مفقوده است و پذیرش عمومی انرژی تجدید پذیر را سهل مید

کند و این فرآیند بسیار موثرتر از رویکرد سنتی مبتنی بر بالک چین، تبادل انرژی بین افراد را در یک جامعه به هم مرتبط، فراهم می

 ل به شبکه و توزیع انرژی آن در میان افراد است. انتقال انرژی از طریق کاب
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باشد. در حالی که مالکیت پنل های خورشیدی، توربین ناکارامدی سیستم های سنتی عمدتا به دلیل شبکه اطالعاتی معیوب آنها می

تواند به طور قابل میهای بادی و پمپ های گرمایی در اختیار مردمی باشد که از طریق بالک چین به هم مرتبطند، توزیع انرژی 

 توجه ای  بهبود یابد.  

رسد کند و انرژی از تولید کننده به یک ایستگاه متمرکز میبا در نظر گرفتن فرآیند سنتی توزیع انرژی که به صورت خطی عمل می

چین مبتکر آن است، توان دریافت که روش توزیع همتا به همتا که بالک شود، میو از آنجا در میان مصرف کننده ها توزیع می

 بسیاری از معضالت را حل خواهد کرد. 

شود و موقعیت های بیشتری مطرح خواهد شد. در این حالت اگر قوانین با ایجاد چنین عدم تمرکزی شغل های بیشتری ایجاد می

هش هزینه های سرویس در بخش توانند مازاد انرژی خود را به شبکه ها نیز بفروشند. این عدم تمرکز باعث کااجازه دهند، افراد می

 باشد که منجر به کاهش مبالغ قبض برق و دیگر انرژی ها برای مصرف کننده می شود. انرژی می

توانند به کمک بالک چین آمده و سبب توزیع خودکار مازاد انرژی در زمینه مدیریت و ذخیره انرژی نیز قرارداد های هوشمند می

 توانند تنظیم شوند و کمک شایانی را در این زمینه خواهند بود. رای عملکرد های اتوماتیک میشوند، زیرا که این قرارداد ها ب

 

Source 

http://www.coiniran.com/
https://dqbasmyouzti2.cloudfront.net/assets/content/cache/made/content/images/articles/Wind_Solar_Field_United_Kingdom_XL_Shutterstock_721_420_80_s_c1.jpg


 بالک چین  و انرژی تجدید پذیر
 کوین ایران

www.CoinIran.com 

 

 www.CoinIran.com 9                                                              کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.
 

 

 چند نمونه از اقدامات جهانی در زمینه بالک چین و انرژی 

تا کنون در زمینه تلفیق بالک چین و انرژی تجدید پذیر اقداماتی در سطح جهان انجام گرفته که یکی از آن موارد همان مثال 

 زیر را نام برد: توان موارد بروکلین بود که در ابتدای بحث بیان شد. از جمله اقدامات مهم دیگر می

و یک سازمان بالک چینی استرالیایی،  Clean Energy Blockchain Networkیک استارت آپ واقع در شیکاگو به نام 

مشارکتی را در این زمینه ایجاد کرده اند و هدف آنها استفاده از نرم افزار بالک چین برای تقلیل زمان و هزینه تراکنش در زمینه 

 فروش انرژی پاک است. 

Electrify الت مازاد انرژی خورشیدی را امکان پذیر باشد و قرار است که به زودی معامیک بازار خرده انرژی واقع در سنگاپور می

 ژاپن انجام خواهد داد.  Kyushuکند و این کار را بر روی یک پلتفرم مبادله انرژی همتا به همتا در ناحیه 

که از توابع  Hackneyمورد دیگر اقدامی است که در بریتانیای کبیر صورت گرفته است. مازاد انرژی خورشیدی تولید شده در 

، با استفاده از فناوری بالک چین به ساختار های مسکونی مجاور فرستاده شد و این اولین معامله انرژی در بریتانیا با لندن است

که یک استارت آپ انرژی هوشمند است، انجام گرفت. استارت آپ  Vervاستفاده از فناوری بالک چین بود. این کار توسط شرکت 

 بر بالک چین را در این زمینه ابداع کرده است.  مذکور یک راه حل همتا به همتای مبتنی
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 پنج روش مبتنی بر بالک چین برای بهبود وضع موجود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 

 ارائه محصوالت متناسب برای تقویت دسترسی و شفافیت بیشتر:  -1

( هستند که برای اکثریت ژنراتور ها و خریداران سطح MWhبازار های انرژی تجدید پذیر امروزه متکی بر استاندارد مگاوات ساعت )

شند و استاندارد را به کیلووات ساعت بخکوچک تا متوسط واحد بسیار بزرگی است. بازار های بالک چینی این وضعیت را بهبود می

KWh دهند و این امر باعث شفافیت بیشتر در بازار هم خواهد شد و جزئیات را بیشتر نمایان خواهد ساخت. تغییر می 

 ایجاد انتظار در زمینه تجربه کاری واضح و منسجم:  -2

مصرف کنندگان و فراهم آورندگان سرویس ها، یک تجربه آشنا و منسجم کلی را در نقاط جغرافیایی مختلف دارند. چه بخواهی یک 

هتل را در بارسلونا رزرو کنی و چه در بانکوک، تجربه کلی تقریبا مشابه است. متاسفانه بازار انرژی امروزه چنین نیست و تفاوت های 

 ارد. در این زمینه ابزار های جدیدی باید وارد عرصه شوند تا موانع سرمایه گذاری را از میان بر دارند. زیادی در بازار وجود د

 معامله مستقیم و بدون نیاز به دالل و واسطه:  -3

ف کننده ها هتل ها، هواپیمایی ها و غیره دارای ابزار های آنالین و انواع اپلیکیشن های موبایلی هستند که آنها را مستقیما به مصر

کند. پیچیدگی امروزه ی بازار های انرژی، به دلیل نبود چنین ارتباط مستقیمی بین تولید کننده و مصرف کننده است که مرتبط می

شود دالل ها و واسطه ها در این بین هزینه هایی را بر دو طرف تحمیل کنند. در این زمینه باید ابزار هایی مطمئن طراحی سبب می

 تواند مشکل گشا باشد. ن ارتباط مستقیم را ایجاد کنند و بالک چین در این زمینه میشوند که ای

 دهد و طرح هایی از قبل برنامه ریزی شده: وجود گزینه های فیلترینگ بر اساس آنچه که خریدار ترجیح می -4

یله آنها از قبل برنامه ریزی کنند و فراهم آورندگان توانند به وسمشتریان هتل ها و هواپیمایی ها ابزار هایی را در اختیار دارند که می

کنند؛ اما در بازار سنجند و در جهت بهبود کار خود عمل میاین سرویس ها نیز با استفاده از این ابزار ها نیاز های مشتری را می

اید موجود باشند که به خریداران انرژی چنین نیست و این نیاز سنجی تا به امروز صورت نگرفته است. ابزار هایی در این زمینه ب

 اجازه دهند که بهترین بازار را با توجه به اولویت های خود انتخاب کنند. 

ابزار های جدید باید خریداران و تولید کنندگان انرژی تجدید پذیر را با همدیگر منطبق کنند و با این کار همپوشانی را نیز در زمینه 

 ر کنند. عرضه و تقاضا در این صنعت بر قرا

 افزودن خدمات جانبی:  -5

دهند که امکاناتی جانبی نیز داشته باشند؛ مثال یک برنامه تفریحی را در پلتفرم های رزرو هتل و بلیط هواپیما به مشتریان اجازه می

ار های جدید، هتل خود پیشاپیش ردیف کنند. در حال حاضر این کار در بازار های انرژی آسان نیست اما یکی از رسالت های ابز

 باشد تا از موقعیت ها و کل پتانسیل بازار استفاده شود. فراهم آوردن امکانات جانبی می
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