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 چکیده 

 
پ همانند زیست واقعی اهداف مختلف تجاری،    ی خلق زیستی مجازی برای بشر بوده، متاورس به عنوان مفهومی جدید، در 

های  کند. اگرچه سازوکار این پدیده هنوز به خوبی شناسایی یا مستقر نشده، اما با دادهسرگرمی، علمی، سیاسی و غیره را دنبال می

تمام ابعاد کشاورزی و    توان گفت که امکاناتی نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده پتانسیل باالیی برای خلق فضایی نو درفعلی می

می چهارمی  نسل  فناوری  این  داشت.  خواهند  را  دارویی  گیاهان  جمله  از  حلقهدامپروری  در  زندگی محصوالت  تواند  زنجیره  های 

از   را  های سیاره به تولید و مصرف این محصوالتکشاورزی وارد شده و درک متفاوتی از تعامالت کاربر و زنجیره از یکسو و واکنش 

پردازی، ابتدا کلیات فناوری متاورس و تاریخچه ظهور آن معرفی خواهند شد و  گر ایجاد نماید. در این مقاله از راهِ نظریه سوی دی

کشاورزی   تتواند از مرحله پیشاتولید تا پسامصرف، نه تنها انسان و محصوالشود که چگونه این ابزار قدرتمند میسپس نشان داده می

تا دریابد هر تصمیم و کردار او چه بازتابی در دیگر    خواهد کرد های دیگر سیاره  اولین بار بشر را مسافر بخش  را پایش نماید بلکه برای

هر کاربر، مسائل فراروی او را با    بهی شخصی«  تواند با ایجاد یک »اَبَردادهگذارد. همچنین متاورس میاجزاء اکوسیستم به جای می

 در طبیعت، حل و فصل نماید.   حلی ساده اما با سازوکاری پیچیده، نظیر مکانیسم خاکراه

 

  : متاورس، محصوالت کشاورزی، گیاهان دارویی، آیندهواژگان کلیدی 
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 مقدمه 

بن متاورس،   متا  یا  تعریف شرکت  به  آینده»ا    « اینترنت 

(Jalali, 2021) ،    و فراگیر  محیطی  جامع،  اکوسیستمی 

خلق شده  نتیجه تکامل فناوری  در  بستری چندبعدی است که  

با کمرنگ کردن مرز بین دنیای واقعی و دیجیتالی امکان    و

تا   را  بوده  بشر  دیرینه  رویای  که  دنیایی  در  تجربیات جدید 

به    Metaسازد. واژه متاورس، از دو جزء  حدودی برآورده می

به معنای جهان و گیتی تشکیل    Universeمعنی فرا، ماورا و  

و در مجموع به معنای جهانِ ماورایی، فراگیتی یا فراتر  شده  

در    1992در سال  . این واژه برای نخستین بار  از جهان است

توسط    یا سقوط برفی،  Snow Crashرمان علمی ـ تخیلی  

و با طرح    (Grimshaw, 2014)ابداع گردید    نیل استیونسن

آن  زا   مجدد  مارک  سال  توسط  در  توجهات    2۰21کربرگ 

به  این دنیا را    خی تعابیربیشماری را به خود جلب کرد. در بر

آ»شکل   و  اینترنت  اینترنت«  از  فرضی  تکرار  »یک  ینده«، 

جهانشبکه» از  بعدیای  سه  مجازی  می  «های  و  نیز  بینیم 

،  «افتهی تجسم    یمجاز  تیتجربه واقع»  ی نظیرعاریفتهمچنین  

 کی »و    «یاقتصاد   یهمکار  تی قابل  یبرا  web 3چارچوب  »

گردد که  نیز مشاهده می  «اتیتجرببرخی    یفرم خالقانه براپلت

تعریفی ترکیبی از مضامین  دهند  میالبته گروهی نیز ترجیح  

اینترنت  توان گفت که  به طور کلی میبرند.  بیاد شده را به کار  

گسترده و همیشه در حال گسترش  یک شبکه جهانی  معمول،  

به هم متصل می از سراسر جهان  را  اما  کنداست که مردم   ،

کاربر   آن  در  که  است  مجازی  واقعیت  محیط  یک  متاورس 

شیوهمی به  غوطهتواند  واقعیای  و  با  تر  ورتر  و  دیگران  با 

نظر  محیط مورد  و  های  کنگفتگو  )تعامل   ,Choudharyد 

2022.) 

س هنوز به طور شفاف به هیچ نوع  اگرچه اصطالح متاور

نمی اشاره  فناوری  از  گمانهخاصی  اغلب  و  نحوه  کند  در  زنی 

حال   این  با  دارد،  پی  در  را  فناوری  با  انسان  از  تعامل  یکی 

با اینترنت، غیرمتمرکز بودن    این محیطمهمترین وجوه تمایز  

ی مورد  کاربر در رسانه  مستقیم حضور شبهاین فضا و امکان  

های مجازی  محیطبه عبارت دیگر متاورس از  .  باشدمینظرش  

تشکیل  سه پایدار  و  غیرمتمرکز  آنالین  شد بعدی    خواهد 

(Newton, 2021.)    که این  چند اصطالح مرتبط با متاورس

   :عبارتند از  شوندروزها بیشتر شنیده یا به کار برده می

کاربر است  در اطراف    یمصنوع  یط یمح :  (VR)ی مجاز  تیواقع

ب  که حواس  شنوا  یینایاز  ماو    یی و  حس  تا  کند  یاستفاده 

قادر    اوسپس    ؛ را مسدود کند  رونیب  ی ای با دن  وی ارتباط   را 

  وتریکه توسط کامپ  ی ط یمح  و  ی مجاز  ی ایسازد تا وارد دنیم

این دنیای مجازی از طریق   در حال حاضر.  گرددشده    دیتول

عینک هدست مجازی،  واقعیت  واقعیت  های  افزوده،  های 

هوشمند،گوشی شخصیرایانه های  های  کنسول و های 

   .باشدمیقابل دسترسی  بازی

تنها  (AR)افزوده   تیواقع نه  فضا  این    ط ی مح  کی: 

م یم   جاد یا  ی مصنوع اجازه  افراد  به  بلکه  به  یکند،  تا  دهد 

 ,Explainer)  ارتباط برقرار کنند  با یکدیگر  ی صورت مجاز

2021.) 

توان گفت  های مدرن میی فناوریبا نگاهی به گذشته

عبارت  فناوریکه   سوم  تا  اول  نسل  انقالب    بودندهای  از 

ک؛ در  و دنیای سایبرنتی   ها مختلفد انبوه ماشینصنعتی، تولی

چهارم    مقابل، نسل  غالبیتفناوری  از    هوش  عبارتست 

و ایجاد یک جهان موازی دیجیتالی در کنار جهان    مصنوعی

برای فناوری موج  فناوری موج سوم، ذهن آدمی را  کی.  فیزی

اول  یعنی آن اندازه که بشر در گذر از موج    ، چهارم آماده کرد

سوم   به  دوم  و  دوم  آن  به  از  خبری  بار  این  شد،  غافلگیر 

آن  بلکه گویی همگان روزشمار  ، نیست سردرگمی ناآمادگی و 

.  کنندشماری میلحظهداشته و برای آن    خود  دیدگانرا جلوی  

ناباورانه زیسته در چند دهه  بشرِ به طرز  ی  ای آمادهی اخیر، 

،  کامپیوتر  عصر  که به لطفای است  های رویاگونهی ایدهتجربه 

به چشم خود    های اجتماعی؛ بخشی از آن راشبکهو    اینترنت

سوم  است.  دیده موازنههمهمحابا  بی،  فناوری   نسل  های  ی 

را به هم    انسانی  تاریخ سیاسی، اقتصادی و حتی روانشناسی  

.  بازآرایی شدنددر مفاهیم و مراکز جدیدی    و ثروتزد و قدرت  

  کننده از عصرانسان کوچ  اما آیا نسبت به نقاط عطف پیشین،

این  بینی  کمتر نگران پیامدهای غیرقابل پیش  چهارمبه    سوم
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های جدید برای  پاسخ  توانمی  آیا   آفرینش جدید خود است؟

ها را در چهارچوب قابل  حرانو ب   کرد ید پیدا  جدهای  پرسش

و اصال جایگاه کشاورزی در دنیای آینده    ؟داشتکنترلی نگه  

و بنا به محوریت این مقاله،  )چیست؟ کشاورزی به معنای عام  

در آن سازوکار جدید و پیچیده چه    (جایگاه گیاهان دارویی 

 خواهد بود؟

 ها مفاهیم و روش 

 کشاورزی و متاورس  

خواهد  سه بعدی    که متاورس دنیایی مجازی و  از آنجا

افزار توامان خلق شده و آدمی  افزار و نرمکه توسط سخت  بود

ایجاد  در آن   ،سازدمی  وررا مثل دنیای فیزیکی در خود غوطه

محتمل   انواع جدیدی از جوامع، گسترش تعامالت و مبادالت

ها، از سرگرمی و ورزش گرفته  طیف وسیعی از عرضهنیز  و    بوده

در چنین فضایی  و غیره  تا آموزش و سفر در زمان و اکوتوریسم  

. حضور در واقعیت مجازی )در شرایط  خواهد بود  پذیرامکان

های  ای در بازیاکنون به طور گستردهفعلی به شکل آواتار( هم

تجارتی حدود  استفاده می  ی خاص و  در    4شود  میلیارد دالر 

ای  ؛ اما چنین دنیای فریبندهه است را پدید آورد  2۰21سال  

آتی،  سال    3تواند بدون داشتن پتانسیل عظیم تجاری طی  نمی

 ,Dent and Wang) برابر کند 3مالی خود را تقریبا گردش 

روزها  .  (2022 جهانی،  دانشگاهاین  مطرح  های  شرکتهای 

گروهاقتصادیچندملیتی   بزرگ  ،  با  هنریهای  های  شگاهو 

برای  صدد  در   ورزشی معروف   متاورس  از ظرفیت  تا  رشد  ند 

و سازمان خود  و عمودی کاالها  استفاده کنند. چنین    افقی 

شناسیم  ی صنایعی که میدر همه  ، طبعا  رشد رو به تزایدی

د کرد و البته حوزه کشاورزی از آن مستثنی نخواهد  نفوذ خواه

ها و کارآفرینان بزرگ، به این امید در این حوزه  شرکتبود.  

برنامهسرمایه و  هنگفت  میگذاری  سنگین  که  ریزی  کنند 

تضمین   آینده  در  را  خود  سیستم  پایداری  و  رقابت  بتوانند 

ان  کرده، سود سهامداران خود را متناسب با تغییرات آتی جه

 افزایش دهند.  

( مزارع  در  و  Outdoor Agricultureکشاورزی   )

محیط در  ) کشاورزی  سرپوشیده   Indoorهای 

Agriculture ) های نسل  هر دو گرایش به استفاده از فناوری

اشیاء  اینترنت  نظیر  ابزارهای    (IOT)   سوم  از  استفاده  و 

اند و به تدریج این گستره، سهم بزرگتری  هوشمند پیدا کرده

اساس    بر.  به خود اختصاص خواهد داداز کشاورزی جهانی را  

فناورand  Markets  Markets  گزارش بازار    یکشاورز   ی ، 

دالر خواهد   اردیلیم 24.8به ارزش  2۰26تا سال  سرپوشیده،

کشاورزان در  این بدان معنی است که  .  (FAO, 2017)   د یرس

سرما فناور  ی گذاره یحال  تمام    کههستند    هایی یدر 

از   ی ندهایفرآ مصرف    تولید   رشد  تا  حتی  ها  نهادهبذر  و 

کشاورزی  فراوری محصوالت  تجارت  و  ثانویه  اولیه،  های 

حال    ن یو در ع   سازند   نه یرا ساده و بهبخصوص گیاهان دارویی  

  و منابع آن به ارمغان آورند. طبعا  برای سیاره    ز ینرا    ی داریپا

استفاده از فناوری، با توجه به فشار شدیدی که طی یک سده  

ای  کنندهتواند مزیت قانعگذشته بر منابع زمین وارد آمده می

 وری هرچه بیشتر ایجاد نماید.  را در جهت بهره

)واقعیت مجازی(،    ARهای  فناوریاما کشاورزی بر پایه 

چرخهمی کردن  دیجیتالی  ضمن  محصوالت،  تواند  حیات  ی 

زیست بر  دقیقی  فهم  و  دادهمحصول    شناسی نظارت  های و 

با آن  کشاورزی   نمایمرتبط  نظر میایجاد  به  ادامهد.  ی  رسد 

به شیوه سنتی و مرسوم، به آخرین درجات تحمل    ورزی کشت

پذیری  ید انعطافزمین رسیده و این صنعت هرچه سریعتر با

بازدهی  خال  و به  بتواند  تا  نماید  ایجاد  خود  در  را  الزم  قیت 

اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد. همچنین از آنجا که کیفی  

محصول    سازیبیش از کمی  مقطع تاریخیکردن تولید در این  

ارزش  جهانیان  می،  گردیده  مندبرای  ابزار  متاورس  تواند 

دادها  تباشد  برای کشاورز  قدرتمندی   پردازش  بزرگ  با  های 

زراعی  اطالعات حیاتی تولید  جانبه،  برای افزایش تجربه همه

از سوی دیگر باشد و  ردیابی اطالعات    را در دسترس داشته 

محصول   به  مکان  مربوط  و  زمان  هر  مشتریان    برایدر 

تواند می. این اقدامات  (Thien et al., 2022)   امکانپذیر باشد 

های کوچک و  مزارع کانتینری، گلخانهمزارع وسیع خانوادگی،  

زان  . کشاورپشتیبانی نمایدهای منفرد خانگی را  حتی گلدان

ف از هزینه  سیستممولتی  یاطالعات   قادرند و  ها،  ضا، تجهیزات 

https://www.idtechex.com/en/team/dr-michael-dent/2593
https://www.idtechex.com/en/team/yulin-wang/2782
https://www.idtechex.com/en/team/yulin-wang/2782
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باشند  ذخیره داشته  اختیار  در  را  خود  دانشمندان  سازی  و 

ها  نه در چارچوب آزمایشگاه  توانند نتیجه تحقیقات خود رامی

ی  واقعی آزمون کنند. با لحاظ کردن جنبهشبهبلکه در مزارعی  

رسد که چنین رویکردی  مصرف و مشتریان در بازار، به نظر می

بهره تنها  بخشنه  تمامی  در  را  نحو  وری  به  کشاورزی  های 

می افزایش  هزینهچشمگیری  بلکه  آلودگیدهد  و  ها،  ها 

مان را نیز  خش کشاورزی به سیاره کوچک فشارهای تحمیلی ب

 داری کاهش خواهد داد.  به شکل معنی

 نتایج و بحث 

پیش  قابل  ابعاد  دنیای  برخی  در  کشاورزی  محصوالت  بینی 

 متاورس 

با سپری شدن عصر مزیت نسبی برای   پیچیدگی و دانش:  -1

و   کشاورزیکشورها  به  نواحی  دانش  تزریق  مفهوم  اکنون   ،

و   یافته  اهمیت  محصوالت  زندگی  انگاشته زنجیره    چنین 

بازیگر  می هر  و  هر کشور  منبع،  هر  اهمیت  که  محلی/  شود 

فرایند  المللی بین در  دانش  کارگیری  به  آن    هایدر  زیست 

دیگر کشوراست.    محصول امروزه  دیگر  بیان  مزیت  به  به  ها 

ی  تولید زعفران  یا مطلق  قهوه خود نمینسبی  ببالند  ا  توانند 

بلکه سود اصلی متعلق به آن کشوری خواهد بود که بیشترین  

  و فرایندهامیزان پیچیدگی و دانش را بر روی این محصوالت 

کشاورزی سنتی برخوردار  ایجاد نماید.  )تولید ارزش افزوده(  

و به    استاز سطح متوسط تا اندکی از دانش بومی یا صنعتی  

زش افزوده بسیاری از تولیدات فعلی جهان تراز  همین دلیل ار

منفی انرژی را برای سیاره به همراه داشته است. بر خالف این 

ی  رویکرد، استفاده از ابزارهایی نظیر متاورس منجر به استفاده

و   تجربیات مدرن و کهن  از دانش، تسهیم  یافتن  نیز  عمیق 

پیچیده  پاسخترین  ساده درج  باشمی  هاپرسشترین  برای  د. 

سطوح باالتر درک، دانش و تکنولوژی از جمله امتیازات دنیای  

نسل و  سوم  نسل  کشاورزی  به  نسبت  دیگر  متاورس  های 

می «  باشد.  فناوری  خاک   « که  است  سازوکاری  همان  این 

می استفاده  آن  از  که  است  سال  آن  میلیاردها  طی  و  نماید 

سادهاساسی به  را  »حیات«  سازوکارهای  وترین    ترین 

پیچیده با  اما  ظاهر،  در  شکل  و  کارآمدترین  ترین 

دهد. این سطح از  ها در باطن انجام میترین روششدهحساب

می خاک  و  حیات  سازندگان  هوشمندی  مربی  بهترین  تواند 

متاورس برای تزریق پیچیدگی و دانش برای هر محصولی در  

ترین و  آن فضا باشد که در عین حال خروجی نهایی به ساده

 شکل ممکن بروز نماید.   آمدترینکار

ه لحاظ تعداد و هم  کاالها و خدمات کشاورزی هم ب  تنوع:  -2

رو خواهند  با شرایط جدیدی روبه  ( ذینفعان )   مخاطب به لحاظ  

، از زیر  که دارد به دلیل ماهیت متکثری    ی متاورس . فضا شد

ور   هایی اکوسیستم سیاست،  اقتصاد،  سرگرمی،  نظیر  زش، 

که   استسالمت و نظایر آن برخوردار  بهداشت،فرهنگ، هنر، 

کند در یک سامانه  همین امر به کاالهای کشاورزی کمک می

. به عبارت دیگر،  دننمایبه بهترین نحو ارائه  خود را    چندبعدی،

محل عرضه اطالعات سطحی    عمدتا برخالف فضای مجازی که  

چیزی  ، زیست مجازی  باشدکننده بین افراد میو حتی گمراه

خواهد  محتوای کاربرساخته و کسب شهرت یا درآمد    ش ازبی

زندگی،  .  بود از  نوع  جدید  این  زیست  میان  یک  در 

متنوعشخصیت انسان(    هایی  غیر  و  انسان  غیرزنده،  و  )زنده 

زندگی  است   در  نقشکه  داشته  ما  مایلیم  یا  دارند  آفرینی 

با    ،باشند توانیمنتها  و  ابرداده  هوش  مدد  به  و  که  ها 

   .اندهیافت کننده خیرهقابلیتی   ،هاابرپلتفرم

و  نقش   -3 که    کارآمدی: آفرینی  مجازی  گفتیم  واقعیت 

برای   باید  طبیعی  واقعیت  خود،بقاتضمین  همچون  در    ی 

اقبال     نهایت کارآمدی و بازدهی عمل کند. این فضا وقتی مورد

را   باشندگان خود  از یک طرف کلیت  قرار خواهد گرفت که 

و از سوی دیگر    نگه دارد بهم تنیده    ساختار ارگانیک مثل یک  

حس استقالل و تفرد را برای تک   نظیر فضایی کامال شخصی  

آورد.    کاربرانتک   کارآمدی ترجمه  پدید    در کشاورزی،   این 

،  تولیدی و خدماتیبندی و تبادل اطالعات  سازی، دستهبومی

نهادن   اشتراک  نهاده  هادادهمرزِ  بیبه  و  و عرضه    هاو  دانش 

خواهد بود. چنین    مختلفسطوح    در به تمامی کاربران    روش

  کشاورزی بندی منابع و جریان اقتصاد  رویکردی شکل بودجه

که    زمان و مکانیرف نظر از  را دگرگون خواهد کرد و افراد ص

در اختیار دارند، و صرف نظر از اینکه خدمات دهنده هستند  
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گیرنده،   عنوان  یا خدمات  و  به  ارزش کاال  زنجیره  از  بخشی 

 . آفرینی خواهند کردنقشخدمات 

خُرد و  در ابعاد  انسان در متاورس  اگرچه حضور    :نوآوری   -4

این محیط تثبیت  اما زمانی    ،باشدمیپذیر  امکانکالن   بقای 

به  ،  هدف  بتوانند در ایجاد اکوسیستم   خواهد شد که همگان 

تجربه تولید  و  محتوا  تجربه  بپردازند  خلق  این  بخش  .  در 

دوم  افزارها و فناوریهای نسل  قرار است ادامه راهِ نرمکشاورزی  

سوم باشد که اساس موفقیت آنها در ارائه سطح مشخصی از  و  

کاربران است که فرد متعامل خود را در کنار کادر    به   مشارکت

بیند و با حداقلی  پلتفرم میسازه یا  ی  فنی و متخصص سازنده

خود را تسلی    تاثیرگذار بودنمشتاق  روح    ،احساس استقاللاز  

کمک    ی آن سازه/ پلتفرم نیزدر عین حال به توسعه  و  دهد می

 .  خواهد کرد

پلتفرم    :کشاورزی خانوادگی کشاورزی به جای    یخانواده   -5

متاورس    پایه برندر  شکل  دو  بدون  امه به  و  شده  ریزی 

الگوریتم )  ریزیبرنامه  بدون  و  الگوریتم  خدمات  با  ارائه  به   ،)

راهبردی در بخش کشاورزی تنها وقتی  خواهد پرداخت. چنین  

به موقعیت مکانی و  که    موفق خواهد شد  بتواند بسته  کاربر 

الگوریتم مورد استفاده را زمانی خود، اطالعات پیش فرض و 

حالت  نماید.    ی سازشخصی این  رفتارهای  در  سازماندهی 

وجزیره  افراد  خواهد  گروهها    ای  و  کاهش  اجتماعات  یافت 

وعات را در  مجازی امکان به اشتراک گذاشتن بسیاری از موض

. واقعیت  د کردنخواههم  ، متن و تصویر فرای مجاز  قالب حضور

پلتفرممجازی   آن،  و  آتی  داده  های  اَبَر   « یک  ایجاد  امکان 

د تا  ن کنشخصی« و » مسافرت در زمان و مکان « را فراهم می

اقدام   نیاز محلی  بسیار بیشتر از حل یک مسئله و رفع یک 

توان از آن به کاربرد یک  که می)  صورت گیرد. در این حالت

  ، (عقل کل« در قالب یک پردازش سراسری نظرات یاد کرد  »

محصوالت   مصرف  و  آسیب  تولید  حداقل  با  کشاورزی 

رو خواهد شد و در عین حال زنجیره ارزش  محیطی روبهزیست

در کشاورزی  محصوالت به نحو موثری مستقر خواهد گردید.  

مبتنی بر ،  انسانهای فرا روی  حلسنتی، اکثر اقدامات یا راه

و اقدامات    کننده، خانواده مصرفتجربه زیسته خانواده کشاورز 

است آنان  خانواده  ،تجربی  متاورس  دنیای  در  حالیکه  ای  در 

میجه ایجاد  فراگیر  تجربیاتی  با  حلانی  راه  تا  ی  هاشود 

 .  شودخانواده تک جایگزین هوش سازی شده غنی

متصل   - 6 مستقلِ  متاورس  : هویت  که  آنجا  تجرب  از  ی  هیک 

است،  و حتیفراسنتی   است   فرا طبیعی  قابلیت شناور    الزم 

و  خود را با هویت ثابت در هر دو تجربه واقعیت    کاربرانشدن  

فراهم آورد تا درصورتی که کسی تمایل داشت از یک    مجاز 

این    نماید، با حفظ هویت شخصی،وادی به وادی دیگر کوچ  

  قابل انجام باشد، مان  امکان با امنیت کامل و در سریعترین ز

.  باشدیا اشکال دیگر    این هویت به شکل واقعی، آواتار،  خواه

می پیدا  اهمیت  وقتی  امر  و  این  کشاورزان  بدانیم  که  کند 

ارتباط با یکدیگر نیستند  ا و بیساکنین زمین دو جامعه مجز

توانند در آن واحد بازیگر هر دو وادی باشند. آنها  و هر یک می

با توجیهاتی  و    را به عینه دریابند رفتارهای خود  نتایج  قادرند  

پروانه  نظیر کنندای  اثر  یا    مشاهده  سنجیده  اقدام  هر  که 

نسنجیده آنها مستقیما به سایر باشندگان زمین و سپس به  

از یک سو    . بنابراینسمت خود ایشان بازچرخانی خواهد شد

افراد   وادی  هویت  دو  هر  از سوی  مستقل خواهدر  و  ماند  د 

به شکل متصل با سایر ارکان پیرامونی  آنها  ی  گر هویت یگانهدی

 به تعامل مشغول خواهد شد.  

اگر تحقیقات فعلی تبارشناسان   :مشترک بازگشت به زبان    -7

از یک جمعیت واحد  همگی  های جهان  درست باشد که ملت

رسد جهانِ متاورس  ، به نظر میگیرندمیآفریقایی سرچشمه  

به وضعیت همان جمعیت کوچک   دوباره  را  ما  ارتباط  نحوه 

شود یکبار دیگر همگی با  بازخواهد گرداند و باعث می پیشین 

 مشترکاری  ن مادری و در یک سطح ادراکی و هنجیک زبا

پلتفرم کنیم.  خواه زندگی  و  متاورس  خواه  بشر،  آتی  های 

های دیگر، این تفرق زبانی و کارکردی را کنار نهاده، یک  نسل

و رسانه همزبان  عرضه    هنجار هم  ی  کاربران  به  را  سراسری 

نمود.   سیاست  کنندمیکمک    هااین شاخصخواهند  های  تا 

رفتارهای  ی بیشتر طراحی و تعقیب شوند و  غذایی با مالحظه

اندیشیده بشر  ـ مصرفی  تحلیل  تولیدی  و  اجرا  از همیشه  تر 

 شوند. 
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متاورس  آموزش    :آموزش   -8 پتانسیل    محور کشاورزیدر 

ثابت شده    دارد. از آنجا که عمومی  زیادی برای رشد و استقبال  

  نیازهای   رفع  برای  الزم  کارایی  آموزش  سنتی  هایروش

پیشنهادی    راهکار  ندارند،   را  جوامع  امروز  ایحرفه  و  تخصصی

و  های مدرن برای آینده نظام آموزشی بشری استفاده از شیوه

باشد که ترکیبی از واقعیت و مجاز  کارآمدتر نظیر متاورس می

  واقعیت تواند  می  و انسان و آواتارهای او خواهد بود. متاورس

  در   را  مصنوعی  هوش  و  (VRمجازی )   واقعیت  (،ARافزوده )

  بسیار  پتانسیل   و   نماید   ترکیب  ورغوطه  خیالی  دنیای   یک

باشد آموزشی    فناوری   توسعه   برای  زیادی   ,Jalali)  داشته 

  بصورت  را   واند دانشجویان و استادان فضا بتاین  اگر    .(2021

  ارتباطی   زیرساخت  که  دلخواه  محل  هر  به  غیرحضوری

از اعماق دریا تا  ـ    ببرد   باشد   داشته   مجازی   عصر  با   متناسب 

بدون    ، خارج از منظومه شمسیدر دل خاک و  درون بدن و  

آموز صندلی خود را ترک کند ـ  دانش  اینکه نیازی باشد که

می اولی  طریق  به  جنبهپس  کشاورزی  تواند  مختلف  و  های 

های آزمایشگاهی تا عملیات میدانی،  از تجربهگیاهان دارویی  

ت زیست محیطی را نیز  سفرهای سیتوپالسمی و ردیابی اثرا

عصر مجازی منجر    تجربه آموزشیِ البته    زیر پوشش قرار دهد.

به نوعی گسست ادراکی در حوزه آموزش تاریخی خواهد شد  

آموزان و امنیت حریم  پرتی دانش)به جز مواردی نظیر حواس

ها در  اما با توجه به سرنوشت مشترک تمامی انسانها(  داده

چارهکره زمین،  جز  ی  سیارهای  واحد  آموزش  ادراک  و  ای 

صدمه به محیط زیست  تنش و  برای کاهش  ها  یکپارچه انسان

کاربران بخشی از راه حل مشکالت  تک  تک وجود ندارد. باید  

های اقتصادی عظیم را در کنار هماهنگی  و فرصتبزرگ شوند  

کنند.   خلق  طبیعت  با  کنفرانس  عظیم  آینده،  به  نگاهی  با 

که  روشن     AR/VR 2021 سیاست مشی  کرد  ایجاد خط 

بین   مشترک  تالش  یک  باید  متاورس  برای  عمومی 

سیاستگذاران، رهبران صنعت، جامعه مدنی و کاربران فعلی و  

 . بالقوه در جوامع مختلف باشد

تواند  تبلیغات نیز به خوبی از بستر متاورس می  تبلیغات:  -9

یک    در انجام تحقیقات بازار یا تبلیغات خاص  مند شود.  بهره 

ممکن است چندان آسان نباشد، استفاده از    مشخصمنطقه  

در این زمینه  تواند  متاورس و احتمال رشد آن در آینده می

امیدوارکننده   نمایدبسیار  محققین  جلوه  برخی  هرچند   .

با   را  متاورس  در  تبلیغات  پیرامون  تحقیقات  فعلی  وضعیت 

مشابه   سال  وضعیت  دیجیتال  حوزه  در  مقایسه    199۰آن 

(، اما با این حال به دلیل آمادگی  Taylor, 2022کنند )می

به  ذهنی مصرف نفوذ متاورس نسبت  نیز سرعت  و  کنندگان 

می متاورس  گذشته،  اینترنت  بسیار  انتشار  سرعت  با  تواند 

در حالی که  بیشتری تبدیل به یک رسانه تبلیغاتی موثر شود.  

تحقیق است    انجام  ممکن  حال گسترش  در  منطقه  یک  در 

احتمال   و  است  امیدوارکننده  بسیار  حوزه  این  نباشد،  آسان 

 . باشدمیرشد آن در آینده بسیار زیاد 

دیجیتالی:کوله   -1۰ که    ی  است  آن  معنای  به  مفهوم  این 

نظیر  بخش محصول  یا  گیاه  هر  ارزش  زنجیره  مختلف  های 

آنی   دسترس  در  همگی  فرایندها  و  انسانها  کارخانه،  مزرعه، 

و   دارند  قرار  کننده  عرضه  دوش  بر  دیگر  عبارت  به  و  کاربر 

تواند آنها را از کوله در آوردهشده  حسب درخواست مشتری می

ن اقدام مشابه همان استراتژی »محیط خود  و ارائه گردند. ای

را به همراه بیاورید« است که توسط برخی شرکت ها در دست  

 اقدام می باشد.  

 ها ها و چالش زیرساخت 

پروژه   اینکه  از  نظر  انسانیِ»صرف  فرا  گوگل  «  ادراک 

آنها،   کوچکترین  یا  باشد  آینده  موضوع  انسان  بزرگترین  آیا 

آماده    با هوش مصنوعیپرچالش    خود را برای یک نبردمعاصر،  

تاکنون  ؟انگاردمی زیربنایی    آیا    ،شدهخلق    متاورساصول 

هرگونه  دانیم که  می اند؟و در دستر ما قرار گرفته  مستقر شده

در   فضاحضور  ایجاد    این  به  دارد.    پیچیده  هایساختارنیاز 

همچنانکه بیش از یک میلیارد سال طول کشید تا پارامترهای  

اولین    تولد موفقالزم در سیاره برای  و فیزیکوشیمیایی  اقلیمی  

زنده   نیز  محقق  موجود  متاورس  عالم  خلق    آیی فراهمشود، 

ا  نوآوریبسیاری  فناوریز  کشفیات،  و    ها افزارسخت  ها، ها، 

نهایتا شاهد تولد موفق عصر  ا  نیاز دارد ترا  افزارهای مختلف  نرم

بخصوص در بخش کشاورزی  . چنین جهانی جدید بشر باشیم
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آجر ساخته   به  آجر  و  با یک معماری    خواهد شد به مرور  و 

مسحورکننده   یک کل  زدهدفمند  خواهد  رقم  بر  .  را  تمرکز 

کشاورزی   محصوالت  داد تولید  تعیین  پیشاپیش    که   نیاز 

برای حضور در این    ویژه های  نامهها و پیماننامهضوابط، شیوه

. همچنانکه در زیست واقعی ما به بسیاری از  انجام گیردفضا  

می احترام  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  و  قواعد  گذاریم 

هنجارهاخدشه این  به  عامواردکنندگان  تضمین  )نظیر    ی 

زیست مجازی نیز  شماریم، در  را نامطلوب میامنیت غذایی(  

  ساختار   در جهت ثبات وفاق بر سر برخی استانداردها و قوانین  

برخوردار است. تنها پس از این بنیادنهی است  از اهمیت باالیی  

می آغاز  گِل  کار  خلق شده جدیدکه  بستر  یمن  به  و    ، شود 

شده غنی  ،رایج  بازدهِکم  کشاورزیِ محتوای   بسیار    و  سازی 

چنانچه کنترل    ،این حال   . باهد دادراهگشاتر ادامه حیات خوا

شرکت دراختیار  تجارتمتاورس  و  انتفاعی  صرفا   های  های 

سودمحور بیفتد این احتمال وجود دارد که زندگی بشر بیش  

برده نظام  دست  به  پیش  دیکتاتوری  از  یا  مدرن  داری 

و سودجویی  و تسلط داللی اطالعات    سقوط کندبنیان  دانش

  هازیرساختو  بر دنیای خصوصی افراد  خواه  اشخاص تمامیت

بگذارد ابزارهای  تاثیر سوء  باورند که  این  بر  . برخی محققین 

توانند از تسلط فزاینده سیاسی و استثمار تجاری  فناورانه نمی

عبارت دیگر   به  مردم در سراسر کره زمین جلوگیری کنند. 

میبرنامه اگرچه   شهری  های  ریزان  پتانسیل  از  چگونه  دانند 

زندگی،  تکن کیفیت  نقل،  و  حمل  بهبود  برای  فعلی  ولوژیکی 

ها  اما شرکت ، بهداشت، آموزش و محیط زیست استفاده کنند

فقط به طمع خود توجه دارند و سیاستمداران در درجه اول  

 .  وقف حفظ قدرت خود هستند

شاهد تحقق رویای »قالیچه  نسلی است که  شاید نسل ما  

های هزار و یک  و شاید هم بسیار موثرتر از قصه  باشد   پرنده«

تصور کنید در یک  را تجربه کند.   این آرزوی دیرینه بشر شب

در    معمولی، بعدازظهر   محله مایلید  نزدیکترین    پارک  )یا 

باغ عادی  باغچه(    یا  مزرعه،  حالت  در  بزنید.    تعداد قدم 

پدیده از  ساختن  معتنابهی  کار  در  هم  با  زیستی  های 

بود  اکوسیستم خواهند  شما  تعداد    میزبان  غیر  به  البته  که 

از دید شما  معموال    فرایندهاها، مابقی  معدودی از این پدیده

می متاو پنهان  دنیای  در  به  مانند.  امکان سرک کشیدن  رس 

این   از  بسیاری  یا  نهایت    سازوکارهاتمام  در  آنها  با  تعامل  و 

یک فرایند  و نیز امکان کوچ کردن از    خواهد بودجزئیات میسر  

ورود به قلمروهای    با این حال، .  باشدمیبه دیگری نیز مقدور  

و   زیستی،  ابزارهای    کاربرد مختلف  و انواع  ارتباطی 

اکوسیستم  آفرینی نقش آن  اجزاء  استانداردسازی  به  نیاز   ،

برای یکسان  افزار  افزار/ نرمی سختهای سازندهتوسط شرکت

واحد  کردن زبان طراحی و تبدیل آنها به یک زبان ارگانیک  

ست که این امر چالشی پرغوغاست و دست  البته بدیهیدارد.  

از قبیل   های طراح  شرکتآید  آنچه در ذیل میکم خطراتی 

 را تهدید خواهد کرد:  این فضا 

اینکه   زیاد  نخست  قدری  به  اکوسیستم  این  پیچیدگی 

از    آنشمار  اجزاء بی  و پشتیبانی از  سازیبیهکه ش  خواهد بود

به  عهده احتیاج  و  است  خارج  صِرف  شرکت  دو  یا  یک  ی 

پیوسته  همبستههمکاری   شرکتو  و  ی  همکار  های 

توان گفت  خواهد داشت. بنابراین به طور ساده می  محورخوشه

را   »ب«  فرایند  و  »الف«  شرکت  را  »الف«  فرایند  مثال  که 

طراحی   »ب«  قرار  خواشرکت  کاربران  اختیار  در  و  کرد  هد 

کارایی این فرایندها در یک سیستم    بدیهی است   و د داد  نخواه

این محصوالت و  به سازگاری عمیق    خواهد بودمنوط    همگن

به دلیل باز بودن فضای  با یکدیگر. دوم اینکه  ها  این شرکت

به جزء  »الف«  امکان کوچ کاربر از جزء    مورد نظر، الزم است

آسان  »ب«   گیرد بسیار  و    ، نتیجتا و    صورت  پر  از  این شیوه 

تقاضا یا    میزان   ی )مشاهده  خالی شدن صفهای جلوی صندوق

، در یک فضای  عدم تقاضا برای خدمات شرکت »الف« یا »ب«(

لطمه اساسی    ، قوت یاشرکت  آن تواند به اعتبار  ، میقابل رصد

شرکت  اید و موجب غالبیت بیشتر یا حذف تدریجی آن  نم وارد  

گردد بازار  نکته  از  بر    ،عدب.  طراحان  کنترلی  مختصات 

ها  که با چالش امنیت کدها، سازگاری داده  استمحصوالتشان  

همراه   و سودآوری شرکت  برندینگ  باشد.  میو حفظ حریم 

شود که بدانیم مقوله  این نکته وقتی حائز اهمیت بیشتر می

زا  غذای ساکنین سیاره به قدری حساسیتتامین رزی و کشاو
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دولت   یا  گروه  فرد،  هر  که  است  استراتژیک    سودجویی و 

ی این فضا از طریق هک یا سایر  ی مصادرهتواند وسوسهمی

اقتدارگرا  روش بپروراندهای  سر  در   Seabra and)  را 

Santos, 2022)یعنی این  باشیم    .  منتظر  از  باید  بسیاری 

وارد زیست مجازی  به زودی    موجود دنیای واقعی، مشکالت  

منافع   ، شدههم   انگیزهتضاد  زیاده،  اشتباهات  های  و  خواهانه 

را   سنگینی  تبعات  گاه  که  فردی  بشریت  رایج  بار برای  به 

. چنین چالش محتملی  گریبانگیر آن فضا نیز گردد  آورندمی

استان تعیین  به  را  ما  توجه  دیگر  فنی  یکبار  الزامات  و  داردها 

می جلب  رو  پیش  تکنولوژیکند.  دنیای  ای  هر 

داردشهریمانآر را  خودش  مغرور  هر    و  های  تقریبا  

شهری دارد و هم  ظرفیت آرمان  نیز همزمان هم ای  تکنولوژی

ویران اینترنت و  شهری،  ظرفیت  خودِ  با  وضعیت  این  قیاس 

شهری داشت و  اینترنت ظرفیت آرمان  زیرا  ،است  توجهجالب

بخشی از آن نیز محقق شده است، اما برخی پیامدهای بسیار  

 .(Chalmers, 2022) ناگوار هم داشته است

 محصوالت کشاورزی بازارگردانی    و متاورس  

،  کشاورزی در متاورسو خدمات  دهندگان محصوالت  سرویس

مختلف ممکن است  های  انند دنیای واقعی، بر اساس مولفههم

مورد استقبال قرار گیرند یا نگیرند. انگیزه اصلی شهروندان در  

های مختلف هرم  این خصوص برطرف شدن نیازهایشان در پله

فالن   در  حضور  جغرافیای  پس  بود.  خواهد  انسانی  نیازهای 

خیابان یا فالن میدان چندان اهمیتی نخواهد داشت بلکه رکن  

آن بازارگردان    قرار گرفتنِ  «کاربرانمورد پذیرش  »  ، موفقیت

ایم،  ای دیدهاست. این پذیرش، همچنان که در بازیهای رایانه

ی  شود بلکه تجربهنمی  لزوما به ماموریت اصلی بازی محدود

واقعی  همگروهی   شبه  اکوسیستم  یک  دربرخواهد  در  نیز  را 

ها را به انتخاب اول نوجوانان که این بازی)همان چیزی    گرفت

تولید،  این سیگنال مهم می.  (یل کرده است تبد تواند تجربه 

،  کشاورزی را بسیار بیشتر از گذشتهخرید یا مصرف محصوالت  

با این حال عرضه  و پرچالش نماید.  محور  دانش  ،انگیزهیجان

محدود به جنبه  محصوالت کشاورزی در دنیای متاورس صرفا  

فروشگاهتجاری   کارخانمیدان  ها،ایجاد  یا  نیستبارها  ،  جات 

توانند از طریق سایر  های مرتبط با این صنعت میه شرکتبلک

سایربازیگران   همچنین  اگروتوریسم،  معتبر  نظیر  ،  برندهای 

نموده، عرضه  را  خود  ستد   محصوالت  و  این  نمایند  داد   .

دکهچشم بین  از  تا  کرد  خواهد  کمک  مشتری  به  های  انداز 

ند، بهترین و  اناالزمرنگارنگی که به قول سقراط پر از چیزهای  

ی  صرف زمان و هزینه و تجربهترین دکه را برای  رگنجایشپ

 .  و استفاده نمایدانتخاب  خود

از دید انسان  نباید  صرفا  را  محصوالت کشاورزی    زیست 

بازیگری بشر باید  بلکه    کرد،کننده( نگاه  )تولیدکننده ـ مصرف

بازیگران   از  کثیری  جمع  نظرداشت  در  از  با  اکوسیستم، 

مورد    های آتیحشرات گرفته تا گیاهان، جانوران و حتی نسل

گیرد قرار  درک.  توجه  چنین  عینی  افزایش    ی، تحقق  باعث 

ر  ی او به سایمحیطی انسان و تغییر بنیادین نگرهآگاهی زیست

خواهد شد و همان اتفاقی خواهد  عوامل زنده و غیرزنده سیاره  

کنند  ش و آیین خود رعایت میدر کی افتاد که هندوهای مومن  

نزد خود  بدون پایین آوردن شأن انسان، شأن حیوانات را  یعنی  

دادها و  رتقا  تولیدکنندگان  تصور  غایت  همان  این  اند. 

کنندگان محصوالت ارگانیک است که درصددند حداقل  مصرف 

محیط زیست وارد آورده، تضمین کنند که منابع  به  آسیب را  

نسل برای  آطبیعی  باقی  های  نیز  زنده  موجودات  سایر  و  تی 

فرایند   هم  و  تولید  فرایند  هم  رویکردی  چنین  ماند.  خواهد 

بندی تولیدکننده  ، آدمی را از طبقهتر کردهمصرف را اخالقی

میمصرف ـ   خارج  مخلوقات  کننده  از  یکی  به  تبدیل  و  کند 

خواهد  پذیر زمین در قبال سایر آفرینگان  فرهمند و مسئولیت

 کرد.

دنیا  در  دیگر  خوشایند  متاورساتفاق  اشتراک  ی  به   ،

یکدیگر های فکری اشخاص حقیقی و حقوقی با  نهادن قدرت

که   چشمهاست  متهمانند  رودخانه  های  یک  به  که  عددی 

اکوسیستم ایجاد    کردن   نیرومندنهر واحدی را برای    اند،روان

دهندگان  های مشترک سرویسکنند. در این حالت، تجربهمی

گیرندگان به بهبود ارائه خدمات یا راهنمایی متقابل  یسسرو  و

منجر خواهد شد که دستاورد آن بازدهی هر چه بیشتر خواهد  

ی عظیم فکری و فناوری کمک خواهد  بود. همچنین این پشته
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گونه تجربه برای کاربر ممکن شود و هر خوابی  کرد که همه

ابراجتماع یک  توسط  باشد  داشته  شدن  تعبیر  ارزش    که 

آلی، به  هوشمند تعبیر گردد. با این حال چنین رهیافت ایده

سازمان   یک  همکاری  جلب  و  نیست  دسترس  قابل  سادگی 

فراملیتی تا یک فرد ساده روستایی برای مشارکت در ساخت  

به سادگی   اکوسیستمی  ابر  فضای  میسر  چنین  بود.  نخواهد 

  در هر جایی از زنجیره که   کاربرمتاورس کمک خواهد کرد که  

گیری از  و با بهره  دن د حضور موثر داشته باشن احساس نیاز کن

نظیر   ایجاد هرابطابزارهایی  به  ماشین،  به  مغز  پردازشی    ای 

سطح    کاربران. بنابراین کلیه  بپردازد کسب و کارهای همگن  

  به این ترتیبیابند و  ارتقا می  گان دنیای متاورس دهندهتوسعه

م عمال   منتفی  را  شرکت  یک  شدن  ی  فضاسازند.  یرهبر 

آرا، همکاری دائم و    موصوف به احتمال زیاد محصول تبادل 

غولتوسعه و  بود  خواهد  جمعی  فناوری  ی  امروز  های 

رهبر عنوان  به  را  خود  دست  مطلقان  سکانداری  از  العنان 

آنها به عنوان بازیگران اصلی   خواهند داد، هرچند که حیات 

 کماکان حفظ خواهد شد.  

که   داده  نشان  تاریخی  مشغلهبیلتجربه  پر  زدن  ای 

زحمت و کم منفعت است و در عین حال کشاورز تعهد دارد  

و   رسمی  صورت  به  انسانی  و  طبیعی  بالیای  انواع  با  که 

شاید   و  کند؛  نرم  پنجه  و  دست  از  غیررسمی  یکی  امر  این 

  198۰اینکه جمعیت جهان از سال  علیرغم  که    دالیلی است

شدهتقری  کنون تا برابر  دو  بخش  ،  با  در  شاغل  افراد  نسبت 

به  کشاورزی   است   15نزدیک  کرده  پیدا  کاهش    درصد 

(Zahid et al., 2015)انداز با افزایش میانگین سن . این چشم  

تغییر اقلیم، گرمایش جهانی    یهای فزایندهکشاورزان و بحران

نقاط مختلف   باردهی محصوالت کشاورزی در  و حتی تغییر 

تاری  میک دنیا  نظر  به  هم  نسلی  تر  خستگی  بنابراین  رسد. 

و   استانداردها  تعدد  از  ناشی  سردرگمی  نیز  و  کشاورزان 

کسب  برچسب که  شده  باعث  زیست  محیط  دوستدار  های 

متر امکان  اطالعات صحیح از چرخه زندگی محصول و از آن مه

دشوار شود.  گرفتن تصمیم درست در دو سوی تولید ـ مصرف  

، به دنبال  مواد غذایی، بنا به سنت تاریخیی  هاچنانچه غول

باشند، بهترین پادزهر    بازار و افرادهای استعماری  سوء استفاده

ی ها بر آیندهگونه شرکتآن، شفاف کردن اثرات اقدامات این

زیستی،   تنوع  کاهش  همچون  مسائلی  که  است  بوم  زیست 

ها، آلودگی فراگیر محیط زیست، بحران آب  ناپدیدشدن جنگل

گیرد.  حتی رفتار منصفانه با خانوارهای روستایی را در برمی و

می متاورس  نظیر  بین  جهانی  مجهول  گسست  و  تواند  »من 

را به روش موثری پر    زنجیره ارزش های  و بین حلقه  دیگران«

تاریکخانه به  و  انعطافنماید  و  محبوب  شرکتی  ها  ناپذیر 

وضعیت  نورافکن   از  تا  سود  مایوسبیفکند  که  فعلی  کننده 

 ترتر و پاسخگوکند به وضعیتی منعطفسرشار نصیب آنها می

 د.  نکوچ نمای 

 گیری نتیجه 

به طور   انسانی  و گیاهان  و جهان کشاورزی    عامجهان 

اند  قرار گرفتهدر شرف یک تحول بزرگ    خاصبه طور  دارویی  

های  ، طی دههمتاورس به شدت فعال  بعید نیست که دنیای    و

. این  نمایدما را با انفجار کامبرین دوم در سیاره مواجه    آینده

بشری   زیست  از  جدید  خود  و  ـ  نسخه  لزوما  ـ    متاورسنه 

به دنیای  بشر  امکانی را فراهم خواد کرد که طی آن به تعبیری،  

که نشستن در    ی دنیای  ، یعنی نمایدگشت  موج اول یا دوم باز 

اجتماع   یا  برزن  و  بازارها  کوی  و  میادین  روزانه  در  لوازم  از 

حیات اجتماعی مردم بود. طبعا با ورود به فناوری موج سوم،  

کاسته شد و    طرز چشمگیریاز شدت این روابط اجتماعی به  

با  متاورس  اما  تغییر کرد.    تا حدودیحتی مفهوم خانواده نیز  

ما را به دنیایی فرا  ها  سازی قابلیتنوآوری در محتوا و یکپارچه

حیاتی نو را تجربه خواهیم    نو و  یهای خواند که در آن آموزهمی

در روساخت با تجربه سنتی ما متفاوت خواهد   چهکرد که اگر

را   ما  سال  میلیونها  مدت  به  که  مشترک  زیست  آن  اما  بود 

دوباره تا حدی شکل خواهد    همبسته و پیوسته نگه داشته بود

که  متاورس  گرفت.   دارد  را  آن  جنبهپتانسیل  های  تمامی 

تا   فراوری  از  تجارت،  تا  تولید  از  از  کشاورزی،  مصرف، 

گیاه و حیوان را ذیل یک چتر واحد    و انسان  تا  اگروتوریسم  

ده را به کلی تغییر  کنن ولیدکنندهـ  مصرفد و مفاهیم ترَ گرد آوَ

متاورس هنوز به  و کشاورزی زیستی ابعاد تجاری، . البته دهد
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قابل درک   درستی قابل درک نیست و شاید هرگز هم 

این جهان برای کمک به کشاورزی  نباشد اما پتانسیل باالی  

تصمیمات   تبعات  و  سیاره  سازوکارهای  بهتر  درک  راه  از 

قابلیت،  انسانی بهمچنین  فضا  این  گردهمهای  آوری  رای 

کشاورزی  خوشه با  مرتبط  متنوع  خواهد  های  شایانی  کمک 

ایجاد توازن بین به  طلبی روزافزون  جاه  خواهی وتوسعه  کرد 

نتیجه  که    ،انسان از یکسو و منابع محدود سیاره از سوی دیگر

از  این امر   را به ما عرضه  انقالب سبز  شاید دستاوردی بیش 

یعنی نه تنها منجر به افزایش راندمان تولید به جای    نماید؛ 

ی به بشر  اگونهافزایش سطح زیر کشت شود بلکه درک الهه

فروتنی در برابر   یخصلت پسندیده،  دهد تا با خودکنترلیمی

  آنان  کشی ازبهرهرا جایگزین سروری، تازش و مخلوقات سایر 

 نماید. 
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Abstract 
 

The new concept of Metaverse seeks to create a virtual life with similar goals of real life. 

Although its mechanism has not been well identified so far, according to the current data, it is 

apparent that some facilities such as VR and AR can make a plural room for agricultural and 

medicinal plants aspects. This 4th generation technology would play a significant role in the rings 

of agricultural value chains, and establish a new understanding among users and chains, also 

between the planet and the production and consumption fields.  Theorizing this concept, the current 

article tries to define some common generalities related to Metaverse technology, then it shows 

how this future tool can monitor human and their agricultural products from pre-production stage 

to post-consumption phase; then it clarifies how man would be able to be a traveler of other sectors 

of surrounding ecosystems to find deeply out the consequences of every decision and action on 

other parts of the planet. Eventually, the importance of creating a "personal user metadata" in 

metaverse would be described in order to solve the problems facing mankind, resulting in a simple 

solution despite a complex approach  in bottom layers as what we may see in soil mechanism in 

the nature. 
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