
 

 

 اپلیکیشن بالک چین در امنیت اطالعات تامین غذایی 

 

 چکیده 

در چین، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سالمت مردم، کیفیت زندگی و امنیت   1ایمنی غذاییجدی    مشکل  د رش   با

و جامعه به عنوان یک کل تاثیر بیشتری دارند. به عنوان  ها  ، سیاستها مورد تهدید قرار گرفت. اقتصادهازندگی آن 

و کنترل ایمنی، بسیاری از کشورها و مناطق مورد تحقیق قرار گرفتند، و    تکیفیت محصول و مدیری  ؛موثر   هایحوزه 

دیابی  قادر به کسب قابلیت رها  سیستم ردیابی را توسعه دادند و از آن بهره برداری کردند. از یک طرف؛ این تکنولوژی 

رهای چینی استفاده شوند. بنابراین، مقالمه مفهوم تکنولوژی  اباز  رتوانند مستقیما د دقیق تر هستند، این نتایج نمی

زنجیره تامین غذایی بررسی    تاطالعا  تکند، و اپلیکیشن تکنولوژی بالک چین را در امنیرا معرفی می   2بالک چین 

 کند.  مقایسه می  کند و آن را با سیستم زنجیره تامین سنتی می 

 

 اطالعاتامنیت  ،بالک چین، زنجیره تامین، تمرکز زدایی، ایمنی غذایی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه . 1

، بسیاری از مصرف کنندگان کمتر به غذاها هستند ناشی شده از مواد غذایی در حال افزایش  های  از آنجایی که بیماری 

حوادث چین به دوره  اطالعات دقیق در مورد تولید غذا هستند. در چند سال گذشته،اطمینان دارند، بنابراین نیازمند 

وارد شد، که پیامدهای    و غیره   - "سمی"  ،" سودان قرمز"سس تند    ، شیر خشک کیفیت پایین  – ایمنی غذایی  مکرر
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مات واکنشی را اتخاذ  قائل است و انواع اقدا  ایمنی غذاییاهمیت زیادی را برای مسائل    جدی را در پی داشت. دولت 

تاکنون نتایج قابل توجهی را حاصل کرده است. این مطالعه بیان میکند که بالک چین یک راه حل نوآورانه    کرده، و

گروه  هایی  کند که با بلوک دهد: ابتدا، یک پرونده برای هر بخش تراکنش فراهم می برای کسب این اهداف ارائه می 

یگزین تواند با سیستم ردیابی سنتی و سیستم نظارت دستی جاتواند دستکاری شود. دوم، می است و نمی   بندی شده

  نادرست رنج ببرد. به عبارت دیگر،  موارد تاثیرگذارسنتی زنجیره تامین از  های  شود که روش مانع از این می شود، لذا  

مه اقدام  تامین یک  زنجیره  غذاردیابی  ایمنی  از  برای حفاظت  ارتقا  م  را  غذایی  ایمنی  و  غذایی  که مجوز  است،  یی 

 بخشد. می 

استفاده از استدالل، مقایسه،    ،علوم اطالعات، علوم مدیریتی، علوم سیستمی و متدهای پژوهشیهای  این مقاله از نظریه 

 کند.نظریه و تشریح متدهای پژوهشی برای مطالعه بالک چین در زنجیره تامین غذایی استفاده می 

 

 بررسی ادبیات موضوعی . 2

امروزه، زنجیره تامین مواد غذایی به صورت گسترده مطالعه شده است. دانشمندان بسیاری ضرورت افزایش ساخت  

زنجیره تامین کشاورزی را، به خصوص در کشورهایی با بخش کشاورزی بزرگ مانند چین شناخته اند. برای مثال،  

شاورزی چین هنوز در دوران ابتدایی خود است و مشکالت زیادی را پیش  اشاره کرد که ساختار زنجیره تامین ک  [21]

ظریه مدیریت زنجیره  از ن  [6]رو دارد. برای حل کامل این مسائل، باید منابع زنجیره تامین کشاورزی را بررسی کنیم.  

لجستیکی، نه  های  ، تحلیل چگونگی بهبود سطح مدیریت زنجیره تامین محصوالت کشاورزی و شرکت تامین لجستیکی

دارند بلکه سیستم خدمات بازاری و سیستم مدیریت کیفیت را بهبود  ای  تنها تکنولوژی مدیریت زنجیره تامین پیشرفته 

بازی می می  را  به صورت فعالی یک عملکرد دولتی  و  برای  بخشند،  ردیابی  قابلیت  مفهوم  بیشتر  بررسی  برای  کنند. 

برای کیفیت غذا   3مناسب، قابلیت ردیابی یک استراتژی پیشگیرانه کشاورزی  تامین کشاورزی و مواد غذایی  های  زنجیره 

 .  [11]و مدیریت ایمنی است که در افزایش اعتماد مصرف کننده به سیستم غذایی سهم دارد  

 
3 preventive strategy 



در این مقاله، تکنولوژی بالک چین برای حل مسئله قابلیت ردیابی زنجیره تامین غذایی کشاورزی حل شد، و مسائل  

پیوند آن در هر زنجیره تامین در اجرای جزییات روند تشریح شد. با هدف قرار دادن  ، و  ند غذایی بررسی شد   ایمنی

تحلیل بازار چینی و چین، یک مجموعه از متدهای نظری برای پذیرش شرایط جاری چین به منظور    ،یط ملیاشر

محصوالت تامین  زنجیره  مدیریت  ساختن  اعتمادتر  قابل  و  همچنی  ،کارآمدتر  محصوالت ا بر  ن و  ایمنی  و  کیفیت  ی 

 کشاورزی استفاده شد.  

 

 تعاریف و ساختارهای اصلی. 3

گیرد، یک تکنولوژی است که یک پایگاه داده توزیع شده است و رکوردهای دائما نشات می   4بالک چین از بیت کوین 

جدیدی  های  بلوک   کاووشگران  نرخ ثابتیبه  شوند. عالوه بر این،  در نظر گرفته می ها  در حال افزایش آن به عنوان بلوک 

های  همراه شده است، و به تراکنش   [16]با    [12]د. مرجع  نکناضافه می ها  را )هر ده دقیقه( به رکورد تازه ترین تراکنش 

بیت کوینی اعمال شده است. در باال، بلک چین دارای چهار مشخصه پایه است که آن را تمرکززدایی، بازبودن، امنیت 

 و حریم شخصی گوییم. 

 

 هارضیهف. 4

 .A کند.  بالک چین قابلیت ردیابی و قابلیت اعتماد هر تراکنش را در زنجیره تامین غذایی تضمین می 

هنوز هیچ راه حل مناسبی برای کسب قابلیت ردیابی و قابلیت اعتماد در سیستم اطالعات زنجیره غذایی وجود ندارد.  

واند به عنوان یک ماموریت ضروری در زمانی  تایجاد یک سیستم برای ردیابی زنجیره تامین مواد غذایی کشاورزی می 

بازار غذایی سریعا در حال رشد را بپذیرد،  تواند نیازهای نظارتی و پذیرش  که منطق سنتی مدیریت و قابلیت ردیابی نمی 

تایید  شد.ا. به هر حال، استفاده از بالک چین در زنجیره تامین ممکن است تا امروز هم انتخاب خوبی ب[8]دیده شود 
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، هر  [13]مرجع  بنا بر  تواند با استفاده از بالک چین انجام شود و نیاز به قدرت متمرکز حذف شود.  صحت سند می 

 شود.  تراکنشی نیازمند اعتبارسنجی آخرین تراکنش است، بنابراین قابلیت ردیابی هر تراکنش تضمین می 

 

 .B و مصرف کنندگان را تحقق بخشد ها ها، شرکت تواند تقاضای دولت بالک چین می 

و مصرف کنندگان را  ها  تواند تقاضای دولت، شرکت اگر اولین فرضیه برقرار باشد، استفاده از تکنولوژی بالک چین می 

موجود    ی جدید نظارتی را برای دولت به همراه دارد، و معایب مدیریتهای  ایده فنی بالک چین    مزایای برآورده سازد.  

تواند کیفیت کاال را تضمین کند و واکنش سریعی  ها، استفاده از بالک چین می برای شرکت   بخشد.دولت را بهبود می 

 تواند از حقوق مصرف کننده حمایت کند.به بازار در حال تغییر باشد. در حقیقت، استفاده از بالک چین می 

 

 متد پژوهشی  . 5

و متدهای پژوهشی، با استفاده  ها  مدیریتی، علوم سیستم و دیگر نظریه در این مقاله، ما از متدهای علوم اطالعات، علوم  

الک چین در زنجیره تامین غذایی را تشریح کردیم.  ببرای آنالیز استفاده کردیم، و مطالعه استفاده از    PESTاز تحلیل  

PEST   های  کند. همه بخشیک مدل تحلیلی است که محل محیط کالن صنعتی را تحلیل میPEST    محیط خارجی

 .توانند توسط خود کنترل شوند صنعتی هستند که نمی 

دهد. ابتدا، این مقاله به صورت ه یک تحلیل تقاضا را بر پلت فرم سیستم بالک چین زنجیره تامین غذایی انجام می لمقا

کند. دوم تحلیل تقاضای پلت فرم سیستم قابلیت ردیابی زنجیره تامین را تحلیل می  ایمنی غذاییر کیفی شرایط حاض

را تحلیل  تامین    نیازمند توسعه است. سوم، سیستم ردیابی سنتی زنجیره یی  غذایی است، تحلیل زنجیره تامین غذا

دهد، و از تکنولوژی بالک چین برای  می   کند. چهارم، مشکالت موجود در سیستم زنجیره تامین غذایی را هدف قرارمی 

 کند.تولیدی، کارگزاران و مصرف کنندگان استفاده می  هایفرآوری ایجاد یک پلت فرم سیستم زنجیره تامین برای  

 

 

 



Aلی. تحل  PEST 

 فاکتورهای سیاسی  1. 

بین ای  یک سیستم حرفه ایمنی غذا یک مسئولیت اصلی دولت و مقامات نظارتی است. بنابراین، دولت نیاز دارد که  

صنعتی را به منظور تنظیم موثر زنجیره تامین غذایی ایجاد کند. این مسئله برای نوآوری در مقررات دولتی زنجیره  

ه وری، و برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و رانت خواری اهمیت رتامین غذایی، برای بهبود سطح مدیریت دولت و به

 زیادی دارد.  

 

 .i ال رشد نظارت دولتی در حنیازهای 

از طریق سیستم    ،تقاضای دولت  بنا بهچند منظوره بازار غذا    تسب مدیریفاده از تکنولوژی بالک چین برای کاست

تواند به صورت موثری مسئله روند نظارت بر غذا بازار غذایی است. این مسئله می   یراکنشت رکوردهای نظارتی اطالعات  

ات نظارتی دولتی بر زنجیره تامین غذایی  ردولتی مربوطه، نیازهایی از اختیاهای  را حل کند. منطبق با درک بخش

 وجود دارد: 

(aجمع آور ) ییغذا نیتام ره یزنج یهااطالعات از همه جنبه  قی دق ی 

(b ) مصرف   ی از کاشت )پرورش( تا روند کل یی غذا نیتام ره یاطالعات زنج ره ی و ذخ یجمع آور 

(c م ) منتقل شود.   نیبالک چ ی تکنولوژ  قیاز طر یدولت   یبه پلت فرم نظارت تواند ی 

منطبق  ،  ند نککه اطالعات را هر تراکنش ذخیره می از این نظر  با مشخصه تکنولوژیکال بالک چین  ها  این نیازمندی 

ی دسترسی  ز شود، وزارت کشاور. اگر چه هر کلید خصوصی توسط بخش اطالعات دولت چینی تولید و منتشر می هستند 

دهند ی مارائه    فراخوان غذا و هشدار قبلی به رکوردهای داده را فراهم کرده است. این اطالعات مبنایی را برای نظارت، 

از تکنولوژی بالک چین تقاضا دولت را برای سیستم زنجیره تامین غذایی    توانیم ببینیم که استفاده. بنابراین، می [22]

 سازد. برآورده می 

 



 .ii  تحلیل آماری و نیاز به انتشار اطالعات 

دولت می بالک چین،  توسط  شده  ثبت  اطالعات  آوریاز طریق  برای جمع  ردیابی  سیستم  یکپارچه  توابع  از    تواند 

با استفاده از اطالعات، آماره ها، تحلیل و پردازش، تولید اطالعات هشدار    گوناگون غذا استفاده کند.در انواع  هایی  آماره 

بر طبق    .[22]شود  مرتبط یا یک گره در زنجیره تامین ارسال میهای  دهنده، اطالعات هشدار تولید شده به بخش 

کند. بنابراین، از  تجاری تمرکز می های  مدیریت این فعالیت امنیتی موجود در زنجیره تامین غذا، دولت بر  های  ریسک

تواند اطالعاتی را برای انتظار  طریق تکنولوژی بالک چین برای ساخت سیستم ردیابی زنجیره تامین غذا، دولت می 

 به صورت درست و به موقع نشر دهد.  ها عمومی و رسانه 

 

 فاکتورهای اقتصادی  2. 

غذایی و کشاورزی با بازارهای سریعا در  های  شوند. شرکتو پیچیده تر می  پویا تر  غذایی، بازارهابا توسعه سریع صنعت  

. در مورد  [9]گذارد  شوند. تغییر در بازار بر همه سطوح در زنجیره تامین تاثیر می حال تغییر و رقابت جهانی مواجه می 

کشاورزی تنها نیازمند داشتن های  شود، شرکت ر ناشی می از تغییر در جو، و تغییر تقاضای بازاکه  هر تغییر در تامین  

توانایی واکنش سریع نیستند بلکه تقاضاهایی را در زمینه بازاریابی و پیش بینی تولید دارند. محدودیت اصلی در کسب  

اورزی  کشهای ها، شرکت با تجهیز شدن با این تکنیک داده کاوی نهفته است.های این توانایی در کسب داده و تکنیک

ت کامل غذاهای  یتوانند ریسک خود را در تغییرات جوی یا بازار کاهش دهند، و بهره وری را افزایش دهند، و مزمی 

گیرد. زمانی که با تکنولوژی بالک چین تجهیز شدید، سیستم  هیچ هدر رفتنی صورت نمی   کشاورزی را اتخاذ کنند. 

تایید شده  کند که ر می کشاورزی را قادهای  زنجیره تامین شرکت  تولید و تراکنش عرصه منبع  تاریخ  قبلی را  های  ، 

 .  بررسی کنند، و کیفیت مواد خام را تضمین کنند 

 

 

 

 



 تحلیل جامعه 3. 

 .i اعتماد به دولت در حال سقوط 

ایمنی غذایی یک مشکل اصلی در حال رشد برای مصرف کنندگان چینی است اگر چه دولت بارها و بارها قول داده  

و حتی غذاهای دریایی که با ژالتین پر شده اند مصنوعی های ، میوه کودکان آلودهاست که این مشکل را برطرف کند.  

ایمنی غذایی    2015در سال   درصد از مردم چینی  71به چشم خورده اند. گزارش شده است که ها  در طول این سال

 را یک مشکل بزرگ دیدند. 

 

 .ii  رفتار خرید در حال تغییر است 

باشند. مصرف کنندگان  که فاقد اطالعات می  هستند   ناآگاهی، مصرف کنندگان حزب  برطبق نظریه اطالعات نامتقارن

هستند که اطالعات   اقمشتها  خرند، آنخواهان اطالعاتی در مورد ایمنی و کیفیت غذاها هستند. زمانی که مردم غذا می 

 بیشتری در مورد محل تولید، تولید مواد خام و اطالعات دالالن بدانند. 

وزها که مصرف کنندگان اطالعات کمی در مورد محصول داشتند گذشته  هوشمند، از آن رهای  با شیوع اینترنت و تلفن 

هند دسترسی داشته  اخوشوند که به هر اطالعاتی که در مورد محصول می کنندگان تشویق می   است. امروزه، مصرف

. این تی نیست. افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی تولید غذا در طول زنجیره تامین ضروری استکار راحباشند اگر چه  

 کسب   تغذیه را قبل از خرید -تواند موثرتر باشد اگر مصرف کنندگان به سادگی هر اطالعات مربوط به کشاورزیروند می 

 ت برای بررسی اطالعات مطلوب است.  حیک روش رااین روند کنند. 

 

 

 

 

 

 



 فاکتور تکنولوژی  4. 

 .i  تکنولوژی بالک چین پشتیبان دولت 

 پژوهش در زنجیره تامین  

شوند. به هر حال با با توجه به دالیل بسیار متفاوت، به سختی استفاده می ها  تامین غذا، این تکنولوژی   عالوه بر زنجیره

ناگون نیز  وگ های  تواند در عرصه استفاده شد بلکه می   "بیت کوین"در    اک چین نه تنهتوسعه تکنولوژی بالک چین، بال

و  کرد  اندازی  راه  را  بالک چین  تکنولوژی  پژوهشی  پروژه  دولت چینی  بنابراین،  شود.  عنوان    استفاده  با  را  مطالبی 

چینی و  تکنولوژی بالک چین    " و    "و توسعه پژوهش اپلیکیشن تکنولوژی بالک چین و روند توسعه   سازمان دهی"

برای پشتیبانی از پژوهش بالک چین به منظور تطبیق شرایط ملی چینی منتشر کرد. بنابراین،    " کتاب سفید اپلیکیشن

دولت چینی توجه و منابع زیادی را معطوف پژوهش بالک چین کرده است تا بتواند نسل بعدی زنجیره تامین را توسعه  

 دهد.  

 

i iمناسب است   نیتام ره یزنج  یبرا نی.  بالک چ 

لجستیکی، اطالعاتی، جریان سرمایه، تامین های  اشاره کرد، زنجیره تامین ترکیبی از جریان  کتاب سفید همانطور که  

کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، دالالن و مشتریان را در یک زنجیره تامین قرار میدهد. تکنولوژی بالک  

رورتا در مدیریت زنجیره تامین استفاده میشود.  ضکند، که  بزرگ مقیاس عمل می چین به عنوان یک ابزار همکاری  

 دالیل در زیر آورده شده اند. 

کند که تبادل همه اطالعات شفاف را در  ابتدا، تکنولوژی بالک چین یک زنجیره اطالعاتی کامل و هموار را تولید می 

بط زنجیره تامین اجازه میدهد. زمانی که حادثه عملیاتی  مرتهای  میان توزیع کنندگان، تامین کنندگان و دیگر بخش 

توانند به سادگی پیدا شوند. این به  تامین که باشند می   ناامنی رخ دهد، اشتباهات یا خطاها از هر بخشی از زنجیره

 .شرکت کنندگان کمک میکند که راه حلی را در کوتاه مدت پیدا کنند و بهره وری زنجیره تامین را بهبود بخشند 



اجازه میدهد که قادر به  ای  تواند شامل پیشگیری اصالحاتی باشد که به هر شرکت کنندهدوم، مشخصه بالک چین می 

تواند با توجه  دهد، هر بخش زنجیره تامین می رخ می   "تراکنش نادرست"نباشد. زمانی که    تکذیب هر بخش تراکنش 

 از هر اغاز است، اثبات شود.  ها شامل همه تراکنش  ا اتخاذ میکند که رکامل    بخشبه اینکه هر شرکت کننده یک 

،  شود ر باعث حوادث ایمنی غذایی می به درون بازا  شدنیسوم، به دلیل پیشگیری از اصالح، زمانی که جریان غذای فاسد  

 .  شودمی رسی ساده تر منبع اصلی غذا یا مواد برای حسابیافتن 
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 .A  مدل مدیریت غذای سنتی 

در مدیریت متقابل  ها  شود. برخی از پدیدهدولتی مدیریت می های  در چین، کیفیت و ایمنی غذا توسط تعدادی از بخش 

دولتی وجود دارند. هنوز تعدادی مشکل در مورد سیستم مدیریت بخش  های  در تابعی از بخش و مدیریت معمولی  

برخی از تولید کنندگان نیاز دارند که با شخص ثالثی )عامل( برای اتخاذ مواد رابطه  بندی وجود دارد. از طرفی دیگر،  

تواند به عنوان بازار چند به صورت مستقیمی چیزی کسب کنند، که می ها  برقرار کنند، نه اینکه از دیگر ارائه دهنده 

 دهد.  را نشان می ها ه چین آن خط نقط  6اعتباری داشته باشد. در شکل  های د و ریسک ندر نظر گرفته شو  منظوره

 

 .B  نظریه اپلیکیشن بالک چین 

تواند به درون ذخیره اطالعات گردش مواد غذایی با توجه به گروه، مقدار، کیفیت، منشا و غیره منتقل  بالک چین می 

ضبط شده  ای  هشوند. همه تراکنش آن کپی می های  است که همه گره ای  شده نند کتاب توزیع  اشود. زنجیره اصلی م

رمز شده جستجو کنند. به صورت میانگین، همه  های تواند بر تراکنش در بالک چین شفاف و باز هستند، هر کسی می 

، که  کجا امده اند حمل و نقل شده اند یا از  مواد غذایی به کجا  اجازه دارند که اطالعات غذایی را دنبال کنند که ها گره 

 که مدیریت قابلیت ردیابی را برای ایمنی غذایی بهبود بخشد.  این روند به همه موسسات کمک میکند 



کتاب را ها  شوند. همه گره ک بسته بندی می در یک یا چندین بلوها  با توجه به مشخصه بالک چین، همه تراکنش 

میکند، که  شود به زبان ساده به روز رسانی  شود و در زنجیره اصلی ثبت می ک جدیدی اعتبار سنجی می وزمانی که بل 

کند. اگر کسی بخواهد مشابهی هستند که همه تراکنشها را ضبط می   حسابدارای  ها  به معنی این است که همه گره 

%  51تواند در  که یکی از رکوردهای تراکنش را تغییر دهد، یک مهاجم که دارای امتیاز اعتباری جعلی باال است می 

قدرت محاسباتی باالیی را برای  ی ممکن است به صورت گسترده به هر حال، همچین روند   . [10]حمالت موفق باشد  

ک محاسبه کند. برطبق  و مین مصرف کند و هش واجد شرایط را برای بسته بندی مجدد بلاتغییر تیمی از زنجیره ت

دفعه جستجوی    1617در آغاز مقدار هش داشت، که نیازمند    "0"هفده مورد    هش واجد شرایط ،  2016سال  های  آماره 

تواند ابراین، تغییر یک بالک چین نیازمند هزینه و زمان است. بالک چین می . بن[23]تصادفی برای محاسبه است  

 امنیت اطالعات را بدون دستکاری حفظ کند.  

 

 .C  مدل اختیاری زنجیره تامین غذایی غیر متمرکز 

به عنوان    Cو    A  ،Bموجود در بخش کادرهای نقطه چین  های  (، همه بیضی 7دهد )شکل  همانطور که تصویر نشان می 

، فرآوری مواد  ی، تولید کنندگان غذایخام  د غذاییابخش اصلی بالک چین هستند که شامل تامین کننده مو  " گره"

تراکنش مستقیم  ها  کامل در میان این بیضی   غذایی، فروشنده غذایی و هر شرکت در صنعت غذایی مرتبط است. خط 

یا کارگزارها. زمانی که یک تراکنش بین دو گره رخ میدهد، باقی  ها  را نشان میدهد، نه از طریق عامل ها  بین این گره 

به عنوان موسسات اختیار داری برای اعتبارسنجی اختیار در تراکنش و یافتن رکورد تراکنش قبلی با استفاده از  ها گره 

 د. نشوکپی بالک چین به روز شده از بالک چین اصلی اعتبارسنجی می 

ایجاد کننده  است. کادر نقطه چین میز به عنوان    Aدرون بخش  های  آنچه که نیاز است مورد توجه قرار گیرد بیضی 

کنند ابتدا توسط عمل میکند، که به معنی این است که همه منابعی که از شبکه بالک چین تبعیت می   دفتر اولیه

منبع کل زنجیره تامین هستند این است که مواد خام را از کشاورزان یا ها دلیل اینکه آن   شوند.تامین کننده ضبط می 

اطالعات پایه این مواد برای ایجاد بلوک اولیه برای تراکنش و استفاده بیشتر    کنند، وافراد خریداری و جمع آوری می 



نش   E(. بخش  5شود )شکل  ثبت می  را  اطالعاتی  به  ابخش  را  و عمومی    Cو    A  ،Bن میدهد، که کلید خصوصی 

اک گذاری  د اطالعات را در پلت فرم بالک چین مانند پلت فرم اشترنتوانی م،  Dدهد. باقی موسسات، بخش  تخصیص می 

دارند. مسئولیت    Cو    A  ،Bبا بخش  ای  فلش به معنی موسساتی است که ارتباط یک طرفه   اطالعات جستجو کنند.

دنبال کردن همه رکوردهای حمل و نقل و نظارت بر جریان غذا در صورت لزوم است. از یک  و  هدف قرار دادن  ها  آن

 هیچ اختیاری در اصالح هیچ بخشی از رکورد در بالک چین ندارند.  ها طرف؛ آن 

در راس این    .کند عمل می یک آژانس بین شبکه بالک چین و مشتری  به عنوان  مسئولیت دیگر موسسه ایمنی غذایی  

 هیچ اختیاری برای اصالح هیچ بخشی از رکورد در بالک چین ندارند.   اموارد، آن ه

 

 ه یاول ثبت.  5شکل 

دیگر  ایمنی  مسئولیت  بخواهد که    موسسه  اگر مشتری  است.  و مشتری  بالک چین  بین شبکه  سازمان  غذایی یک 

اختیار دار اجازه میدهد که درخواست مشتری را با های  اطالعات جریان اصلی غذا را جستجو کند، موسسه به بخش

ی هستند،  مشتر   Eدر بخش ها  مالک جفت کلید بالک چین هستند پاسخ دهند. بیضی ها  توجه به این حقیقت که ان 

  از  موسسه   ، Dمل و نقل در طول بخش به دنبال اطالعات غذایی و داده ح  فلش ممتد این حقیقت را نشان میدهد که 

 . توانند از اطالعات ایمنی غذایی بالک چین از راه دور یاد بگیرند میها . تا حدی، آن برخوردار استایمنی غذایی 
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،  لوژی ارزشمند برای کمک به ردیابیوجود دارد، ترویج بالک چین یک تکنو هایی همانطور که در باال گفته شد، مزیت 

تکنولوژی  است. نه تنها این  ها  نظارت، حسابرسی زنحیره تامین غذایی و کمک به تولید کنندگان برای ثبت تراکنش 

تولیدکنندگان و بخش اتومی  برای مشتریان،  بلکه بهره وری فرآوری و گردش زنجیره    ینظارت های  ند  باشد  سودمند 

.  اند به عمل درآورده نشده ، و  هستند یک مفهوم  حد  هنوز در  ها  بخشد. به هر حال این تکنولوژی تامین غذایی را بهبود می 

شوند و به ساخت سیستمی در چین تعمیم داده  گرفته می   USبر اساس دالیل باال، برخی از پیشنهادات از اجراهای  

 . شدند 
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