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اجتناب از تخریب و از بین رفتن بیشتر تنوع زیستی و
احیای اکوسیستم ها از موضوعات اصلی و مهم در دنیای
امروز است. بنابراین، در این گزارش به بررسی معنای
متاورس، تفاوت آن با web3.0، تأثیر متاورس در
محیط زیست و تنوع زیستی، چگونگی تأثیر مثبت
یافته های دانشمندان بر تحوالت این فناوری و کشاورزی

سرپوشیده در دنیای متاورس می پردازیم.

به گزارشپژوهشگاه فضای مجازی؛ «متاورس»، واژه ای که نیل استفنسون در کتاب «سقوط برفی» ابداع کرد، اکنون به
یک کلمه رایج در فناوری و تجارت تبدیل شده است. متاورس دنیایی است که توسط فناوری های واقعیت مجازی یا
واقعیت افزوده تجهیز شده و فضاهای شبیه سازی شده ای را با امکان تعامالت همه جانبه فراهم می کند. متاورس گام بلندی
به سوی توسعه اینترنت است که منجر به همگرایی فزاینده دنیای فیزیکی و مجازی می شود. امروزه فناوری «پروتو-
متاورس» به دنیا ارائه شده است و محققان به دنبال دست یابی به ویژگی های کلیدی متاورس در پروژه های غول های
فناوری مانند web3.0 تا دهه های آینده هستند. این پیشرفت احتماالً تأثیرات گسترده ای بر زندگی نسل آینده خواهد

داشت.

اجتناب از تخریب و از بین رفتن بیشتر تنوع زیستی و احیای اکوسیستم ها از موضوعات اصلی و مهم در دنیای امروز
است. بنابراین، در این گزارش به بررسی معنای متاورس، تفاوت آن با web3.0، تأثیر متاورس در محیط زیست و تنوع
زیستی، چگونگی تأثیر مثبت یافته های دانشمندان بر تحوالت این فناوری و کشاورزی سرپوشیده در دنیای متاورس

می پردازیم.

Web3.0 چیست؟

به عبارت ساده، web3.0 اینترنت غیرمتمرکز است که به جای متمرکز شدن بر روی سرورهای متعلق به افراد یا شرکت ها،
بر اساس فناوری های توزیع شده مانند بالکچین و سازمان های مستقل غیرمتمرکز (DAO) ساخته شده است.
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ایده فناوری web3.0 ایجاد اینترنتی آزادگرایانه تر و دموکراتیک تر است. هیچ نهاد واحدی جریان اطالعات را کنترل
نمی کند و یا شبکه را صرفًا به دلیل مالکیت سرورهای ابری، قطع و وصل و مدیریت نمی کند. سرورها، سیستم ها و
شبکه هایی که اجرا کننده برنامه ها و نرم افزارها هستند و داده ها در آن ها ذخیره می شوند، در تئوری، متعلق به خود کاربران
خواهند بود. کاربران در مورد قوانین و مقررات موجود و نحوه استفاده از آن ها حق رأی خواهند داشت. چرا به آن
web3.0 می گویند؟ زیرا تصور می شود که این سومین تکامل بزرگ اینترنت بعد از وب جهانی (web1) و وب تولید شده

توسط کاربر (web2 یا رسانه های اجتماعی) باشد.

دالیل متعددی وجود دارد که گاهی اوقات متاورس و web3.0 به فناوری واحدی اطالق شوند، اما این تفسیر کامًال
“اشتباه است. اولین دلیل و احتماالً واضح تر از همه، این است که هیچ کس کامًال مطمئن نیست که هر یک از این فناوری ها
دقیقًا چه خواهند بود و از چه معماری تبعیت می کنند. هر دو توسط افراد و سازمان های مختلف «در دست ساخت» هستند
که همگی ایده های متفاوتی در مورد ظواهر و خواصشان پس از اتمام کار دارند. به عنوان مثال، متا حداقل 10 میلیارد دالر
برای توسعه مفهوم متاورس در سال 2021 هزینه کرده است. اما دیدگاه متا در مورد ماهیت متاورس با کسانی که

معتقدند متاورس باید غیرمتمرکز و خارج از کنترل شرکت های بزرگ باشد بسیار متفاوت است.

ثانیًا، هم وب غیرمتمرکز (web3.0) و هم متاورس، در ابتدا به عنوان «web3.0» نامیده می شدند، چرا که هر دوی آن ها
سومین انقالب بزرگ اینترنت را به دنیا وعده داده بودند. با این حال، برخی از مردم web3.0 را به عنوان «وب همه

جانبه» توصیف کرده اند.

مزایا و معایب متاورس و تأثیر آن بر محیط زیست

ابهام های قابل توجهی در مورد چگونگی گسترش متاورس وجود دارد، با این وجود اکنون زمان اندیشیدن به مزایا و معایب
فناوری متاورس است.

شکل 1- فرصت ها و خطرات احتمالی متاورس



متاورس دارای فرصت ها و چالش های گوناگونی برای تنوع زیستی و همچنین محیط زیست است. اکنون زمان آن
فرارسیده که جامعه علمی به بازیگر فعال درزمینه حفظ محیط زیست تبدیل گردد، همچنین آژانس های تأمین مالی باید
آماده باشند تا از پژوهشگران و تالش هایشان حمایت کرده و ابزارها و حمایت های مالی مناسب خود را برای

کنسرسیوم های بین رشته ای فراهم نمایند.

مزایای متاورس بر تنوع زیستی

دانشمندان فرصت های بزرگی را برای برقراری ارتباط مؤثرتر و به اشتراک گذاشتن شگفتی های تنوع زیستی، در دست
دارند. ورود به دنیای مجازی متاورس می تواند راه های بی سابقه ای برای تعامل با جنبه هایی از تنوع زیستی که دسترسی به
آن ها دشوار بود، فراهم سازد، زیرا یا از نظر جغرافیایی از مراکز بزرگ جمعیتی دور هستند (به صورت غیرقابل دسترس در
جهان وجود دارند و طبیعی است که تجربه موارد نادر طبیعت ذاتًا دشوار است)، یا به این دلیل که آن ها در مقیاس های
زمانی به صورت ناهمگن و ناهماهنگ رخ می دهند، بنابراین دست یابی به آن ها دشوار است (مانند مسیرهای تکاملی).
فناوری متاورس همچنین ممکن است تجربه ای از طبیعت که قابل تشخیص با حواس انسان نیست را به دلیل دسترسی به
ورودی های شنیداری یا طول موج های نوری غیرقابل لمس، ممکن سازد. همه این ها به طور بالقوه می تواند منجر به افزایش

درک طبیعت و تمایل به محافظت از آن شود.

اگر تجربیات همه جانبه آنالین بتواند جایگزین برخی از بازدیدها از بخش های حساس دنیا شود، ممکن است به محافظت
از برخی نقاط مهم و متنوع زیستی کمکی شایانی کند. شاید بتوان از متاورس برای تسهیل فرآیند دانش محیط زیستی

نیز استفاده کرد.

مزیت اصلی فناوری متاورس برای محیط زیست، کاهش قابل توجه نیاز به سفر انسان و در نتیجه ترافیک، تصادفات، و
آلودگی کمتر خواهد بود، که خود به کاهش گرمایش زمین نیز کمک شایانی خواهد کرد.

برای افراد خوش نام سیاسی و تجاری بزرگ، برگزاری کنفرانس ها در دنیای مجازی آسان تر است، بنابراین عالوه بر
هزینه های هنگفت امنیت و سفر، در زمان آن ها صرفه جویی می گردد. این امر می تواند با صرفه جویی در هزینه های

قابل توجهی که برای برگزاری رویدادهایی مانند کنسرت خرج می شود، به برگزارکنندگان رویدادها کمک کند.

بر اساس مطالعه ای که توسط وب سایت خبری CleanTechnica در ایاالت متحده منتشر شده است، متاورس به کاهش
سایر فعالیت های مرتبط با مشاغل آالینده کمک می کند. به عنوان مثال، فعالیت های آموزشی نظامی، مانند پرواز خلبانان با

هواپیماهای جنگی در دنیای مجازی، ممکن است در متاورس انجام شود و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.

معایب متاورس بر تنوع زیستی

با وجود سؤاالت اساسی در مورد کنترل و حکمرانی فرا جهان و پیامدهای مهم آن برای جوامع ما، چه خطراتی برای محیط
زیست و تنوع زیستی وجود دارد؟

دانشمندان خطراتی را از نظر تجربیات مجازی در طبیعت پیش بینی می کنند: آیا این تجربیات واقعًا می توانند جایگزین
تجربیات واقعی با تمام پیچیدگی آن ها شوند؟ این تجربیات چقدر دقیق و تا چه حد قابل کنترل هستند و تا چه حد
می توان این بازنمایی تنوع زیستی را به صورت مغرضانه، دست کاری کرد تا در خدمت منافع خاص باشد؟ متخصصین

محیط زیست و تنوع زیستی برای تحقق فرصت ها و محدود کردن هر چه بیشتر خطرات احتمالی چه باید بکند؟

برخی از تحلیلگران نگران هستند که پذیرش گسترده متاورس ممکن است به افزایش عمده در انتشار گازهای گلخانه ای
منجر شود. اتکای متاورس به فناوری واقعیت مجازی (VR) و مراکز داده، حتی با کاهش انتشار کربن به دلیل کاهش سفر،
تأثیر مضری بر محیط زیست خواهد داشت. مراکز داده از هوش مصنوعی برای تشخیص حرکات چشم و دست استفاده
می کنند، اما واقعیت مجازی به خدمات ابری متکی است. بهره برداری از چنین تأسیساتی نیاز به مقدار زیادی انرژی دارد که

هزینه زیست-محیطی قابل توجهی دارد.

بر اساس گزارشی که توسط شرکت مشاوره تحول دیجیتال ECS مستقر در بریتانیا انجام شده است، بر اساس تحقیقات
انجام شده توسط دانشگاه ماساچوست، آموزش یک مدل هوش مصنوعی ممکن است تقریبًا 626000 پوند دی

اکسیدکربن تولید می کند که بیش از پنج برابر تولید متوسط عمر یک خودرو است.

خدمات ابری برای VR و در نتیجه برای متاورس ضروری هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در سال 2020
توسط دانشگاهیان دانشگاه لنکستر، در سناریویی 30 درصد از گیمرها تا سال 2030 به پلتفرم های بازی ابری روی
می آورند، که منجر به افزایش 30 درصدی انتشار دی اکسیدکربن، نسبت به بازی های فعلی می شود. عالوه بر این، متاورس



قطعًا به تصاویری با وضوح بسیار باال نیاز خواهد داشت که مصرف انرژی را بیش از پیش، افزایش می دهد.
در یاددداشت حاضر بر این باوریم که جامعه علمی باید نقش فعالی در روند تنظیم برنامه ها و تأثیرات متواتر بر دنیای
متاورس داشته باشد، نقش نظارتی نهادهای دولتی یا غیردولتی با ارائه مشاوره و منبع مستقل اطالعات تسهیل می گردد.
جامعه دانشمندان محیط زیست نیز باید آماده توسعه موضوع و مطالب منتشرنشده در دنیای واقعی، برای استفاده در
متاورس باشند. این موضوع می تواند نه تنها برای مؤسسات تحقیقاتی، بلکه برای موزه ها، مجموعه های علمی، شرکت ها و

سازمان های غیرانتفاعی نیز یک وظیفه باشد. همچنین فرصتی عالی برای نسل بعدی دانشمندان خواهد بود.

حضور متاورس در کشاورزی سرپوشیده

بازار واقعیت مجازی به سرعت در حال رشد است به طوری که در سال 2021 به 8/4میلیارد دالر رسید و تنها از نفوذ
تقریبًا در هر صنعتی که می شناسیم (که کشاورزی سرپوشیده نیز از این قاعده مستثنی نیست) با پیش بینی بازار 12
میلیارد دالری برای سال 2024 در حال افزایش است. کشاورزی سرپوشیده یاindoor Agriculture نوع ویژه ای از
صنعتی سازی کشاورزی است که همان طور که از نام آن پیداست در فضای بسته و عمدتًا سرپوشیده انجام می شود تالش
بر این است که پارامترهای بیشتری در کنترل کشاورز قرار گیرد و ریسک تغییرات اقلیمی و عوامل خارجی را حتی المقدور
کاهش یابد. انواع کشت گلخانه ای و روش های هیدورپونیک و آئروپونیک، پرورش ماهی مدار بسته و دامداری و پرورش

طیور و... مثال هایی برای کشاورزی سرپوشیده است.

شرکت های بزرگ و کارآفرینان به طور یکسان با سرمایه گذاری ها و برنامه های عظیم در متاورس به این امید، وارد می شوند
که جای پای خود را در این دنیای شگفت آور محکم کنند. قابلیت آموزش، یادگیری، و انتقال یک محیط به هر مکانی و در
هر زمان، ازجمله فرصت های بسیار جذاب تکاملی برای توسعه و جایگاه سازی شرکت های عالقه مند به فناوری های نوین
است. این مسئله در کنار همه گیری استفاده از فرصت های جذاب متاورس، باعث عالقه مند شدن کشورهای پیشرو در
صنعت شد تا با ایجاد زیرساخت های مناسب و تدوین قانون، راه را برای حرکت به سوی استفاده حداکثری از این دنیای
«Minecraft» جدید باز کنند. به طور مثال وزارت کشاورزی کره جنوبی محتوای متاورس را بر اساس بازی بسیار محبوب
ایجاد کرده است. تورهای مجازی از موزه های کشاورزی، مزارع هوشمند، و مؤسسات دولتی در بازی مبتنی بر متاورس در
دسترس هستند به این امید که ارزش کشاورزی را به نسل های هزاره و Z منتقل کنند. کره جنوبی تالش می کند خود را
پیش روی صنعت متاورس در جهان معرفی نماید و جزو اولین کشورهایی است که سند «حکمرانی متاورسی» را تدوین و

در این راستا، محکم حرکت می کند.

از مثال های دیگر استفاده از دنیای متاورس می توان به مزرعه پالتو که یک پلتفرمNFT، در متاورس است، اشاره کرد. این
مزرعه، یک محیط کشاورزی همه جانبه در دنیای متاورس راه اندازی شده است. در این مزرعه مجازی بازیکنان، وظیفه
پرورش محصوالت کشاورزی و پرورش دام را دارند. آن ها برای انجام این کار، جوایزی در قالب نشانه های MARK و

PLATO دریافت می کنند.

متاورس چه فرصت هایی می تواند برای کشاورزی سرپوشیده به ارمغان بیاورد؟

طبق گزارش MarketsandMarkets، بازار فناوری کشاورزی مداربسته تا سال 2026 به ارزش بازار 8/24 میلیارد
دالری خواهد رسید.

دنیای مجازی پتانسیل رونق افزایی زیادی برای کشاورزی دارد، با افزایش روزافزون تولیدکنندگان صنعت، همچنین افزایش
بسیار زیاد جمعیت و تقاضا برای تولید بیشتر غذا، احساس نیاز به استفاده از فناوری های نوین و تحول زا و پایداری در
کشاورزی به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت. در این شرایط کشاورزی نمی تواند از روش های قدیمی به دستاوردهای
جدید دسترسی یابد. ارتقای سطح یادگیری و آموزش مزیت قانع کننده ای است که متاورس می تواند ارائه دهد. در مسیر
پیشرفت فناوری، دولت ها می توانند با تدوین برنامه های بزرگی و مدون برای آینده در مسیر تولید غذا برای جمعیت جهانی

گامی بلند به سوی موفقیت بردارند.

آموزش کشاورزی سرپوشیده با متاورس مجددًا طراحی و گسترش خواهد یافت

در حال حاضر، کشاورزان مزارع سرپوشیده در برخی کشورها، از فناوری های AR (واقعیت افزوده) برای دیجیتالی کردن و
نظارت بر زیست شناسی، پیشرفت و داده های گیاهی، دامی، و آبزی استفاده می کنند. متاورس می تواند ابزار قدرتمندی
برای نظارت بر رشد و پرورش محصوالت در هر زمان و پیش بینی مسیرهای پیش روی محصول و کشاورز باشد. ارائه
اطالعات یادگیری خرد در لحظه و واقعیت افزوده، زمان آموزش را کاهش می دهد و به کشاورزان امکان یادگیری در حال

حرکت و کار را می دهد.

با همه این توضیحات استفاده از متاورس در دام پروری و شیالت، کار راکمی دشوار کرده است. در محیط دام پروری و



حوضچه-های واقعی، عوامل متفاوتی مانند ژنتیک و فیزیولوژی دام و آبزی و همچنین بیماری های غیرقابل پیش بینی
می تواند در شبیه سازی های متاورس اختالل ایجاد کند. برای حل این موضوع دام پروران و آبزی پروران به سوی استفاده از
پرورش مداربسته حرکت کردند. در این روش با استفاده از کنترل دقیق دام، طیور، و آبزی در یک محیط کامًال بسته و
ایزوله، شبیه-سازی دقیق اندام ها، بافت ها و سامانه ها در تمام مزرعه و حوضچه در محیط متاورس انجام شده و بر اساس
اطالعات واقعی موجود، از طریق تنظیم اپراتور، محصوالت مجازی، قادر خواهند بود که از دام ها و آبزیان واقعی تقلید
کنند و در شبیه سازی شرایط مختلف، پاسخ های مختلفی ارائه دهد. این امر برای شبیه سازی محیط زندگی، نیازهای تغذیه،
تجمیع منابع ژنتیکی و انتخاب نژاد دام و آبزی اهمیت زیادی دارد. دوقلوهای دیجتال پیش از این در صنایع، و به طور
خاص در صنعت کشاورزی کاربرد حیاتی داشت ولی اکنون با ظهور متاورس گویی تمام دستاوردهای بشری در حوزه هوش
مصنوعی، اینترنت اشیاء، دوقلوی دیجیتال، بالکچین، ارز رمز، واقعیت مجازی و افزوده به هم تنیده می شود و خلق

فضای جدید وب نسل 3 را به دنیا جدید کشاورزی معرفی می نماید.

کشاورزان سرپوشیده را می توان از هر نقطه از جهان به روشی فراگیر، تعاملی و با کیفیت آموزش داد. همچنین آموزش را
می-توان با زبان، محیط و به طرق دیگر سازگار و سفارشی کرد.

عالوه بر این، تازه واردان این صنعت یا صرفًا خریداران تجهیزات کشاورزی سرپوشیده می توانند پیش بینی تجربه مزرعه
کانتینری جدید، مزرعه هیدروپونیک و... خود را به صورت مجازی اما واقع بینانه از هر منطقه ای که هستند ببینند. برخی
شرکت ها مانند Urban Crops Solution، با ایجاد تورهای مجازی فناوری متاورس، می توانند به کشاورزان اجازه دهند تا
عملکرد خریدهای کشاورزی، نیازها و عملکردهای اولیه خود را بررسی کرده و در دنیای واقعی در طراحی و توسعه مزرعه
خود درحالی که قادر به ردیابی هزینه ها، فضا و ذخیره سازی و تجهیزات مورد نیاز در لحظه هستند، تصمیمات بهینه ای

اتخاذ کنند.

با توجه به تکامل فناوری و نیازهای بشر، تحقق و بلوغ صنعت متاورس، تنها وابسته به زمان است. به عنوان گسترش دنیای
واقعی، فرصت های عظیم و تأثیرات انقالبی که متاورس به ارمغان می آورد، ارزش چشم گیری دارد. ادغام متاورس و
کشاورزی یعنی ادغام پیشرفته ترین فناوری و قدیمی ترین صنعت. این ترکیب مطمئنًا تغییرات بی سابقه ای را ایجاد خواهد

کرد.

نمایشگاه ها، کنفرانس ها و جوامع

ایجاد اجتماعات در متاورس، یکی از امکانات برجسته ای است که شرکت ها و بخش ها به دنبال آن هستند. نام های بزرگی
مانند نایک و اسکچرز بر روی ایده ایجاد جوامع، از طریق برند و محصوالت خود سرمایه گذاری می کنند. با این حال،
جامعه سازی برای کشاورزی سرپوشیده می تواند کمی متفاوت به نظر برسد. نمایشگاه ها و کنفرانس ها می توانند
کارکردهای جامعه سازی و یادگیری را به طور دقیقی به دنیای متاورس هدیه کنند. برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و
پنل های زنده در متاورس باعث دسترسی از هر مکان و در هر زمان به آن ها می شود. سرمایه گذاران و تازه واردان

می توانند از این نمایشگاه ها حتی پس از اتمام آن ها استفاده کرده و از هر کجای دنیا لذت تجربه نمایشگاه ها را بچشند.

بسیاری از شرکت ها در حال حاضر، روی برگزاری سمینارهای تعاملی کشاورزی هیدروپونیک خود به متاورس کار می کند.
این شرکت ها که سیستم های هیدروپونیک را طراحی و می سازد، از همان ابتدا از نوآوری های فناوری بهره می برند تا

مدل های موفق کشاورزی CEA[1] را به کشاورزان ارائه دهد.

آیا برای متاورس برنامه ای داریم؟ آیا متاورس را به عنوان یک فرصت بالقوه برای صنعت کشاورزی ایران می-بینیم؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت ما در حال حاضر باید شروع به کار با شرکت های فناوری برای ایجاد ارتباطات تعاملی با
کشاورزان در راستای ارزیابی شرایط فعلی و محصوالت آن ها، برای اهداف تشخیصی، ارتباط برخط، نمایش و آموزش های

مورد نیاز، را در دستور کار قرار دهیم.

یکی از فرصت هایی که در ایران می توان به آن توجه ویژه ای داشت، استفاده از متاورس درکشت سرپوشیده گیاهان
دارویی است. امروزه گیاهان دارویی در تمام دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ایران نیز یکی از کشورهای مستعد
کشت این گیاهان به خصوص زعفران است. این گیاهان از حساسیت ویژه ای برای پرورش برخوردار هستند. بنابراین کشت
این گیاهان در یک محیط ایزوله و بسته به نفع کشاورز خواهد بود. برای پیش بینی و دریافت توصیه های مهم در این

زمینه نیز، متاورس محیط بسیار جذاب و کارآمدی خواهد بود.

پتانسیل زیادی برای ارتباطات از راه دور در محیط متاورس برای کشاورزی وجود دارد، اما نگرانی مهم این است که
بسیاری بجای نگاه ابزاری به فناوری و نگاه از منظر خدمت، همچنین تمرکز بر روی خود فناوری، سرمست فناوری شده و

پتانسیل کامل استفاده و ارزش آن را درک نمی کنند.
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درحالی که نظرات در مورد فناوری به طور پیوسته در حال تغییر است، نگاه خوش بینانه به متاورس و فناوری مجازی در
صنعت کشاورزی سرپوشیده بسیار زیاد است. این باور قانع کننده است که اگر فضای سالن های کشت، مزارع بسته
دام پروری و حوضچه های بسته آبزی پروری محکم تر به دنیای مجازی گره بخورد، منافع قابل توجهی نصیب آنان می گردد.
در حال حاضر، ما هنوز در مراحل قبل از بلوغ همه مواردی هستیم که متاورس می تواند در کشاورزی ارائه کند، اما با رشد

سریع دو بازار، تولیدکنندگان زودتر بیشترین بازده را در تالش های خود خواهند دید.

حمید بهنگار، رئیس کارگروه تحول دیجیتال کشاورزی سازمان نظام صنفی رایانه ای
تهیه شده در گروه کشاورزی و منابع طبیعی دیجیتال پژوهشگاه فضای مجازی
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