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 گفتار پیش 

ماهه و مشاهدات و تجارب  6های حاصل بررسی صنعت ماینینگ جهانی در بازه این مقاله  روش تحقیق
گزارشات (اند. به استخراج بیتکوین پرداخته 2016که خود از سال  ه فیدلیتی استاز موسس محققانی

 )در دسترس است.  [3]2019ژوئن و [2] 2018نوامبر  [1]،2018می تحقیقاتی در قالب سه مقاله به تاریخ 

 به افشای هویت یو تمایل دهندبها میحریم خصوصی به که افراد در حوزه کریپتوکارنسی اینبا توجه به 
از  زیادیهای داده و ستعموما مبهم و مخفی ماهیت صنعت ماینینگبه دالیل بدیهی( ) ندارند خود
قابل  این شبکه در نتیجه بسیاری از مباحث پیرامون میزان مصرف انرژیصنعت در دسترس نیست؛ این 

فیدلیتی در تحقیق اخیر  دلیل. به همین استنداشتهی تحقیقاتی پشتوانه تا به امروز استناد نبوده و
به این مبحث پرداخته و صنعت استخراج بیتکوین را از منظر پراکندگی جغرافیایی، قطعات، کارایی  خود

مورد استفاده در شبکه بیتکوین  برای تولید برقچنین منابع مختلف ها، مصرف برق و انرژی و همدستگاه
ها صرفا بر اساس دسترسی به داده ذکرست که برخی موارد به علت عدم الزم به است.بررسی کرده

ها به آن اینجا ضمیمهو به تفصیل در بخش داشته ها پشتوانه زنیحدس و گمان است. اگرچه این گمانه
همچنین در این مقاله روند نباید ضریب خطای موجود را نادیده گرفت.  با این حال است،پرداخته شده

افزاری، کارایی های سختکند(، هزینهافزار معادله بیتکوین را حل میسخت)سرعتی که  شبکه ریتهش
  گیرد.و بررسی قرار می های جانبی نیز مورد بحثها و هزینهآن

های بسیاری دارد و به صورت مداوم رو صنعت ماینینگ به عنوان یکی از صنایع جدید و نوپا ناشناحته
های جدیدی با اهداف مشابه، یعنی سودآوری، مشاهده ازیم، افقبه تغییرست. در هر زمان که به آن بپرد

را  اما شاید بد نباشد که همواره هدف اصلی و غایی آن، یعنی پشتیبانی از شبکه بیتکوین،کرد؛ خواهیم 
 کنیم،به این صنعت ورود میبه خاطر داشته باشیم و زمانی که به عنوان اشخاص حقیقی و یا حقوقی 

 وری بلندمدت بیاندیشیم و با این دید شبکه را تقویت کنیم. به اهداف و سودآ

 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-november-2018
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-november-2018
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-november-2018
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-june-2019
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-june-2019
https://coinshares.co.uk/research/bitcoin-mining-network-june-2019
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 چکیده

 کردهرا مقایسه  ،2019ژوئن و  2018نوامبر  ، مورخمشاهدات دو گزارش اخیربه طور کلی در این مقاله 
 یمتوسط تولید یک بیتکوین، در مقیاس یبرآورد هزینه و از مناظر مختلف تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به

دالر  سنت 5انرژی  قیمتدر نظر گرفتن با  2018از نوامبر دهد پردازیم که مشاهدات نشان میمیبازار 
 5600دالر به مبلغ تقریبی  6800از  ،های دستگاههماه18 استهالکی یبازهساعت و کیلووات بر  بر آمریکا

یستم سجانبی و همچنین های هزینهی در نتیجهاین امر اساسا ست؛ که ا دالر کاهش پیدا کرده
های فعلی، استخراج ست که با قیمتاین به این معنیباشد. می شدهزدهتر از میزان تخمینکم سرمایشی
ضریب صرفه است و بههای قدیمی و پرهزینه، مقرونا با دستگاهحت برای یک ماینر معمولیبیتکوین 

خواهد بود. سپس استخراج را از منظر مثبت  ی اولیه( آننسبت سود به سرمایهیعنی دهی )سود
در کنندگان بیتکوین عمدتا دهد استخراجآمار و ارقام نشان می دهیم؛ کهبحث قرار میجغرافیایی مورد 

 تری دارند. تمرکز بیش ،هایی با برق تجدیدپذیرمکان

د که شبکه پردازیم؛ منابع مختلفی مدعی هستنبرانگیز مصرف برق شبکه میبه موضوع بحثو در آخر 
میلیون تن گاز  32از ساعت مصرف انرژی داشته و موجب تولید بیشتراوات 65بیتکوین ساالنه 

از دقت پایینی برخوردارست که در ادامه ما معتقدیم که این اعداد و ارقام  [4] شود.اکسید میدیکربن
 . پردازیمبه آن می

گیگاوات انرژی مصرف 4صنعت استخراج بیتکوین در حال حاضر تقریبا دهد که های ما نشان مییافته
میزان  2015المللی( در سال )سازمان انرژی بین IEAسازمان  ،ست که پیش از اینکند. این در حالیمی

قدار، ما مصرف محاسبه کرده بود. با در نظر گرفتن این مگیگاوات  2760 شبکه بیتکوین را برق مصرف
است محاسبه کردیم و به درصد بوده 0.14که  2015انرژی کل شبکه را در مقیاس حجم جهانی در سال 

ی حت این مقدار توان اشاره کرد کهمی، تر این عدددرک به. برای رسیدیمساعت  تراوات 35عدد تقریبی 
 ترست.کمهزار نفری  585عیت با جم در غرب اروپا ی کشور کوچک لوکزامبرگمصرف انرژی ساالنه از

همچنین همواره در کنار بحث "میزان" مصرف باالی انرژی شبکه، انتقاداتی در رابطه با "منبع" انرژی 
اند که به علت سهم عظیم فرض نگاشته شدهتر مقاالت با این پیش. بیشگرددمی مطرحمصرفی نیز 

و با توجه به وابستگی این کشور به منابع سوخت  % کل ماینینگ جهان(60)حدود  چین در این صنعت
ست این درحالیکنند. سنگ برای تولید برق مورد نیاز شبکه بیتکوین استفاده می از ذغال چینفسیلی، 

های دهد که چین در استاننشان می Reuters  [8,9]گران و گزارش  BitMEXرکز تحقیقاتی که مقاالت م
است و از انرژی آبی های انرژی هیدورلیک به این منظور تعبیه کردهجنوبی و جنوب غربی کشور ایستگاه

 کند. تر برق شبکه استفاده میبرای تولید بیش
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های مورد استفاده در شبکه را محاسبه در انواع مختلف انرژیسهم انرژی تجدیدپذیر با تمام این اوصاف 
هر صنعت عظیم دیگری در جهان برابر  4از بیشرسیم؛ این عدد می 74.1کنیم و به درصد تخمینی می

 !کردیممیا چیزی که فکرش رآن  هرسبزتر از  کنند.میاستفاده های تجدیدپذیر انرژی است که از

 

 مقدمه

در پروتوکل بیتکوین است؛ بیتکوین به علت ماهیت  هاترین فاکتوراستخراج بیتکوین یکی از ضروری
بر  عالوهکنندگان استخراجبه عبارتی شود. داری میپشتیبانی و نگهغیرمتمرکز خود توسط افراد شبکه 

شبکه را تضمین سالمت یا اثبات انجام کار  PoWبا مکانیسم ها و تولید پول جدید، تصدیق تراکنش
تر خواهد بود و در حال حاضر این حمله به شبکه سخت تر باشد،کنند و هر چه تعداد ماینرها بیشمی

و با معرفی  2014طور رسمی از ژانویه به شود ومند به تکنولوژی اداره نمیبخش تنها توسط افراد عالقه
 (ASICمورد نیاز شبکه بیتکوین ) SHA-256های تخصصی استخراج صرفا برای حل تابع هش دستگاه

 2018تنها در سال  CoinMarketcap.ioو به گزارش  استشده تبدیل به یک صنعت چندمیلیاری
میلیارد از  5.2% )97اند که میلیارد دالر از شبکه دریافت کرده 5.5ماینرهای بیتکوین دستمزدی معادل 

های شبکه میلیون دالر( مربوط به کارمزد تراکنش300% )3آن( آن مربوط به تولید پول جدید و 
 . استقرار دادهخود ترین حالت امن را درشبکه همین امر  است.بوده

اما سیستم اثبات کار بیتکوین نیازمند صرف انرژی بسیار باال برای حل معامالت پیچیده و قرار دادن 
است و . این مساله انتقادات زیادی به شبکه بیتکوین وارد کردهاستهای تراکنش در بالک چین بلوک
پیش از  . در این تحقیقشتها را نیز در پی داهبر فعاالن حوزه محیط زیست، انتقاد برخی دولت عالوه

های تولید یک بیتکوین، به با بررسی هزینه بررسی انرژی مورد استفاده شبکه و پراکندگی جغرافیایی،
های شفاف و دقیق و نبود تحقیقات با توجه به عدم دسترسی به داده آیا پرداخت.ها خواهیم این نگرانی
 جا و درست است؟ها بهاین نگرانیتخصصی 

 

 تولید یک واحد بیتکوین هزینه

و برآورد هزینه کل  به منظور محاسبه هزینه متوسط بازار تولید یک واحد بیتکوین با استفاده از تخمین
های اجرایی اعم از هزینه OPEXیا سرمایه اولیه،  CAPEXدر نقاط مختلف جهان و تعریف سه معیار 

  C&O OPEXی کارمزد استخر استخراج و به عالوه داری، تعمیر و نگهکرایه مکان دستگاه، نیروی انسانی
عدد تخمینی است. ست، انجام گرفتههای جانبیایشی و سایر هزینههای سیستم سرمکه شامل هزینه

. در نتیجه هزینه تولید   (12.5*144) بیتکوین در روز است 1800 ما با درنظر گرفتن فاکتورهای مذکور

http://abcbourse.ir/
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آید. اگرچه باید های ایجاد شده بدست میهای روزانه بازار بر کوینیک واحد بیتکوین از تقسیم هزینه
تر است؛ اما از این مقدار بیش ریت رو به افزایش،به خاطر داشته باشیم که نرخ واقعی تولید با هش

تر کنیم برای اطالعات بیشگیریم؛ و پیشنهاد مینمیرا در نظر سایر فاکتورها پیچیدگی،  ازجلوگیری برای 
 مراجعه کنید.  2018می ی از مقاله 4ه صفحه ب

 پیشرفت شبکه

اگزاهش بر ثانیه به  40ریت شبکه تقریبا از ماهه( هش 6از زمان انتشار گزارش پیشین تا به امروز )بازه 
رشد دهد. در این بازه، را نشان می درصدی 25است که رشد افزایش پیدا کرده اگزاهش بر ثانیه 50

سال اخیر  5اما متناسب با متوسط  [Figure 3] استبودهسال گذشته کندتر  10ریت از متوسط هش
 شود( . )که نقطه صنعتی شدن ماینینگ خوانده میرخ داده

 

 است:دادهتوان به دو بازه تقسیم کرد که اتفاقات مهمی در هر یک رخ ماه اخیر را می 6

و اصالح  2018ی دوم سال درصدی نیمه40)که به دنبال افت تقریبا   ریتآخرین کاهش هش .1
مطابقت با ورشکستگی بسیاری از ماینرها  وبا فاز نزولی قیمت بیتکوین  شبکه اتفاق افتاد(

 . استهداشت زمانی
در جنوب غربی چین فصل بارندگی  به دنبال وریت با افزایش قیمت بازیابی تقریبا کامل هش .2

و از  از دو برابر شدهست که قیمت بیتکوین بیشزمانی ،. همچنین این بازهاستبه وجود آمده
به بازار  شاهد ورود ابزارهای نسل جدید ماینینگ طورهمین؛ و رسیددالر  8500دالر به  4000
درصدی از  10شاهد پیشرفت تنها در این دوره،  ست کهها به حدیکارایی این دستگاهایم. بوده
  گیگاهش بر ژول هستیم. 11.5گیگاهش بر ژول، به  10.5

دستورات قضایی اما مشاهدات کلی صنعت حاکی از اینست که در ایالت ارگن واقع در آمریکای شمالی، 
ان از این ایالت کنندگراجکه باعث مهاجرت استخاست هایی برای ماینرها ایجاد کردهجدید محدودیت

بک کانادا کانادا متفاوت است و استان ک  -. در حالی که وضعیت صنعت در آن سوی مرز آمریکاشده
% انرژی مصرف ماینینگ خود را از انرژی پاک تامین 100ست که یکی از مناطقی 2018همچنان از سال 

 کند. می

یایی در بین ماینرها را دارد. با این و اما چین؛ کشور چین همچنان شاهد روند نزولی غالبیت جغراف
های رسد. از طرفی، غالبیت چین در بخش تولیدات دستگاهماه اخیر به نظر کندتر می 6تفاوت که روند 

هیچ نشانی از روند نزولی ندارد. خبرهایی نیز از چین منتشر شد که  افزاری مانند گذشته است وسخت
رد از استخراج بیتکوین جلوگیری کند. اگر چه این خبر داشت که دولت این کشور قصد دااظهار می

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
http://abcbourse.ir/
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شد اما در واقع تاثیر چندانی بر کاربران بیتکوین جامعه های زیادی در سطح جهانی در موجب نگرانی
کیانگ در طی است و تنها شایعاتی از نارضایتی منطقه مغولستان داخلی و سینماینرهای محلی نداشته

سایر مناطق ماینینگ این کشور  تاثیری بر رسدبه نظر میاما شد؛ شنیده میفصل خشک این منطقه 
 نداشته باشد. 

 

 رگرسیون و خروجی

 

 
بینی کند تا بتوانیم به پیشست و به ما کمک میرگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها

 وضعیت یک متغیر وابسته از روی یک یا چند متغیر مستقل بپردازیم. 

. 1گیریم: را نسبت به زمان در نظر مییابی مناسبی داشته باشیم سه متغیر بینی و برونبرای اینکه بتوانیم پیش
افزاری بر حسب دالر بر تراهش در ثانیه و ی سختینه. هز 2افزاری بر حسب گیگاهش بر ژول، کارایی سخت

 ریت بیتکوین بر حسب تراهش بر ثانیه. .هش3طور همین

رگرسیون  2014شود از سال طوری که مشاهده میهستند و همان و لگاریتمی نمایی 3تا  1شکل تمامی توابع 
 0.97و  0.91به ترتیب  R2شبکه، افزایشی بوده و ارزش  تخمینی ریت کلیافزار و همچنین هشکارایی سخت
است. در نتیجه کارایی دستگاه و روند نزولی را در پیش گرفته هاافزاراز طرفی قیمت سختاست. محاسبه شده

از پیش در دسترس است. نکته است و بیشها نیز کاهش پیدا کردهشد کرده و قیمت دستگاهریت رهش
% رشد( و 307شود )ریت تقریبا ساالنه سه برابر میدهد که سرعت هشحائزاهمیت دیگر این روندها نشان می

کند؛ این دی را تجربه میدرص81ها نیز ساالنه دو برابر شده و رشد با شیب تندتری افزایش میابد. کارایی دستگاه
 درصدی دارد. 48و رشد منفی  تقریبا هر سال نصف شدهافزار سختست که قیمت در حالی

http://abcbourse.ir/
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 سرنقطه سربه

 سرمایه

ی سرمایه اولیه تامین شده و پس از شود که در آن هزینهسر در اقتصاد به زمانی اطالق مینقطه سربه
 رسد. آن به سوددهی می

چراکه در  ؛شود}لطفا در نظر داشته باشید که در مقاله از این نقطه به عنوان بازه استهالک نیز یاد می
شود و عمر مفید آن کاهش پیدا ند، مستهلک نیز میمدت زمانی که دستگاه سرمایه اولیه را جایگزین ک

 کند.{می

ایم و به منظور درنظر گرفتن سر را آوردهتخمین متوسط بازار از نقطه سربه 5تا  1های ما در جدول
سرمایه اولیه )و یا دوره استهالک( سوددهی فاکتورهای مختلف از دو متغییر اصلی، یعنی هزینه برق و 

 است.استفاده شده

را نشان  مورد استفاده های مربوط به برقهزینهروش خواندن جدول به این شکل است که سمت چپ 
درصدهای مختلف تخمینی از سرمایه اولیه و سیستم سرمایشی/جانبی محاسبه شده  با دهد؛ کهمی

 هایشود که بازهاست. در راستای همین خط و در سمت راست جدول بازه زمانی و اعدادی مشاهده می
 هزینه تولید یک بیتکوین به دالرست. ها آن زیرشده در طول ماه( دوره استهالک و اعداد زمانی )بیان

% هزینه سیستم 15ساعت به انضمام کیلووات 0.05با هزینه برق مصرفی  1برای مثال در جدول 
دالر خواهد  4422هزینه تولید یک بیتکوین  ماهه، 18و دوره استهالک  سرمایشی )از کل هزینه برق(

 بود.

ماهه، این مقدار  18ساعت و بازه استهالکی دالربرکیلووات 0.05در حال حاضر با تخمین هزینه برق 
 [Table 3]. دالر بوده 8500که در نوامبر  دالرست 5600تقریبا 

بایستی توجه داشته باشیم که در  کنیم،میزمانی که ما اقدام به محاسبه متوسط هزینه تولید بیتکوین 
پردازند صنعت ماینینگ دو گروه فعالیت دارند؛ یک، تولیدکنندگان دستگاه که خود نیز به استخراج می

دهند. این مساله از این لحاظ اهمیت دارد که ممکن و گروه دوم کسانی که صرفا استخراج انجام می
تر از دیگری ذی نفع باشد. این نکته و یکی بیش است در یک زمان، سود متفاوتی عاید هر کدام شود

دالر  0.03کنیم برخی ماینرها با برق بسیار ارزان )مشاهده می 3علت بیان شد که در جدول این به 
توانند تری دارند( میروز و ارتقایافته )که مدت زمان استهالکی طوالنیهای بهو دستگاهساعت( واتکیلو

شود که ماینرها دالر استخراج کنند. این موارد زمانی تشدید می 3500تر از ای کمهر بیتکوین را با هزینه
. برای اطالعات دهندی که استخراج انجام میبتوانند در قیمت دستگاه نیز دست ببرند؛ مانند تولیدکنندگان

 مراجعه کنید.  May 2018گزارش  4تر لطفا به صفحه تر و دقیقبیش

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/assets.coinshares.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/06140515/MiningWhitepaperFinal.pdf
http://abcbourse.ir/
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% کاهش پیدا 38% گزارش پیشین به 53از  در حال حاضر معتقدیم که فاکتور سرمایه اولیههمچنین ما 
% و هزینه سرمایشی و سایر 54شود، در است. از طرفی، هزینه برقی که صرف حل توابع هش میکرده
 % قرار دارند. 8های جانبی در هزینه
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 جریان پول

یکی دیگر از فاکتورها جریان پول است که دارای یک مرز یا به عبارتی سطح بوده و برای تخمین زمان 
باره و به تواند به یکمناسب خاموش کردن دستگاه، برای ماینرها حائز اهمیت است. این فاکتور می

 گردد. اینر میای، تنها موجب ضرر مالی می سرمایهریت شود در حالی که بازهسرعت موجب کاهش هش

درصدی سرمایشی و جانبی، 15ی به انضمام هزینه kWh 0.05$/سطح جریان پول در حال حاضر با
توان علت این است. میدالر( افزایش داشته 3000ماه گذشته ) 6باشد که نسبت به دالر می 3300

ینینگ تقویت های مادرصدی دستگاه10ریت شبکه دانست که با رشد درصدی هش25افزایش را، رشد 
 ریت است.( ی هشاست. )این نوع استدالل، بر پایهشده

 کشش برق

زنیم که گیگاوات تخمین می 4.7در زمان نگارش این مقاله مصرف کل برق صنعت ماینینگ را تقریبا 
درصد انرژی 20است. اما در گزارش پیشین تخمین ما استفاده نسبت به گزارش قبلی تفاوتی نداشته

درصد 10. ماینرها به طور متوسط داده شوددرصد کاهش 10ظر گرفته شده بود که نیازست به مازاد در ن
 .کنندتری مصرف میانرژی برق بیش

http://abcbourse.ir/


 شبکه استخراج بیتکوین 

 

  

  9 

 

است که نسبت  گیگاوات 4.3همچنین مقدار انرژی مورد نیاز تنها برای حل معادالت هش شبکه، تقریبا 
ریت و کارایی گیگاوات( افزایش داشته. این مورد نیز به دنبال افزایش هش3.9) 2018به ماه نوامبر 

 است. ها ایجاد شدهدستگاه

ساعت مصرف تراوات41ساالنه برقی معادل تقریبا  رسد به این اعداد و ارقام، شبکه بیتکوینبه نظر می
 کند. می

تفاوت برقی که که به طور کلی شبکه بیتکوین همواره مقدار برقی معادل مابهی جالب توجه ایننکته
دهد و رقابتی که استخراج بلوک )کوین جدید به عالوه کارمزد تراکنش( ارائه می پاداشبازار در ازای 

ست که افزایش کارایی بر روی مصرف انرژی شبکه ف خواهد کرد. این به این معنیوجود دارد، برق مصر
در بلندمدت، این پاداش بلوک  افزایش میابد. در واحد برق مصرفی ریتتاثیرگذار نیست و تنها هش

 تواند کشش برق کلی شبکه را مشخص کند. است که می

 پراکندگی جغرافیایی

، ماینرهای بیتکوین از پراکندگی نسبتا خوبی در سطح جهان شودمیدیده  6همانطوری که در تصویر 
جمعیت، دشت کنندگان در مناطق پیشرفته )از لحاظ تکنولوژی(، نسبتا کمبرخوردارند؛ اما تمرکز استخراج

 ترست. های پرآب در حواشی، بیشو یا کوهستانی با رودخانه

  

http://abcbourse.ir/
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 بندی کرد. و محتمل تقسیمیا کوچک ، فرعی یا کالن اصلیتلف را به اطق مختوان منبر همین اساس، می

 : کنیممیبندی را بر اساس الگوی جغرافیایی در دو دسته طبقه و فرعی مناطق اصلی

واشنگتن، ایالت نیویورک از ایاالت آمریکا، بریتیش کلمبیای، نیوفاوندلند و : شاملاصلی دسته اول 
بک از استان انادا، ایسلند، اسکاندیناوی شمالی )نروژ و سوئد(، قزاقستان های کالبرادور، آلبرتا و ک 

 های چین. سیچوان از استانتر از همه و مهم نان)گرجستان و ارمنستان(، یون

 های چینکیانگ و مغولستان داخلی از استان: ایران، سینشاملاصلی دسته دوم 

 اتریش، استان گوئیژو چین و مونتانای کانادا و ناحیه فدرالی سیبری روسیه،  :دسته اول فرعی

: فلوریدا، تگزاس، آریزونا در آمریکا، غرب استرالیا و ایاالت ولز جنوبی نو، بلژیک، بالروس، دسته دوم فرعی
 ]ضمیمه شده تر در نقشهاطالعات بیش[ناحیه فدرالی شمال غربی، آرژانتین، ونزوئال و اسرائیل. 

 ی شبکهمنابع مختلف انرژی مورد استفاده

ای و یا تجدیدپذیر، بسته به متوسط هسته ماینرها از یکی از منابع فسیلی،فرض اولیه اینست که پیش
زنیم و ریت هر منطقه را تخمین میسپس درصد هشکنند. استفاده می ،منابع دردسترس منطقه خود

گیریم. در آخر، درصد سهم انرژی تجدیدپذیر در هر ای را نیز در نظر میتر منطقههای کوچکمقیاس
کنیم تا به یک تخمین متوسطی از سهم ر درصد کل صنعت ماینینگ همان ناحیه ضرب میمنطقه را د

و  ی کلی مناطق آبی یا هیدولیکدر دو دسته توانانرژی تجدیدپذیر دست یابیم؛ این مناطق را می
عات برای اطال[است. آورده شده 9تا  7. یافته ها در جداول کردبندی طبقه درولیکغیرهیغیرآبی یا مناطق 
 ]مراجعه کنید.  2018مقاله مورخ نوامبر  5مورداستفاده، لطفا به صفحه  تر از نحوه و جزییات روشبیش

توانند قرار گیرند و از منبعی به جز بندی نمیهمانطوری که مشخص است برخی مناطق در این دسته
کیانگ و مغولستان ؛ و یا سینستگیرند. مانند ایران که غنی از گاز طبیعیآب برای تولید انرژی بهره می

 کنند.داخلی که از نیروی فسیلی ذغال سنگ و نیروی طبیعی باد، استفاده می

http://abcbourse.ir/
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کنند، اما این نوع منبع الزم به ذکرست که اگرچه برخی از ماینرها از نیروی خورشیدی نیز استفاده می
 شود. انرژی اندک دیده می

 

 

افتد که استان سیچوان به تنهایی ماینینگ جهان در چین اتفاق می% کل 60تخمین فعلی ما اینست که 
کیانگ و مغولستان داخلی تقسیم نان، سین% باقی بین یون10ست؛ و ریت جهانی% هش50مسئول 

فرارسیدن کنیم، را از گزارش قبلی باالتر اعالم می و به طور کلی چین که سهم سیچوانشود. علت اینمی
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ه عبارتی فصل فنگشویی است. در این فصل قیمت برق به شدت افت پیدا کرده و فصل بارانی و یا ب
از پیش، برای ماینرهای چینی به صرفه و سودآورست. ناگفته نماند که سه استان استخراج بیتکوین بیش

شوند که از آب به عنوان منبع اصلی انرژی محسوب می هیدورلیکو سیچوان از مناطق  گوئیژونان، یون
 کنند. ماینینگ استفاده می برای

ریت بین واشنگتن، نیویورک، % تولید هش35زنیم که مانده ماینرهای جهان، تخمین می% باقی40از 
شود. بریتیش کلمبیا، آلبرتا، کبک، نیوفوندلند و البرادور، ایسلند، نروژ، سوئد، گرجستان و ایران تقسیم می

 اند. دیگر نیز در سراسر جهان پراکنده 5%

کنیم، به درصد کلی با توجه به آماروارقام موجود از سهم انرژی تجدیدپذیر که در جداول باال مشاهده می
در مقیاس بزرگ است که در این ست که صنعت ماینینگ تنها صنعت رسیم. این بدین معنیمی 74.1

گیر به علت خروج چشم بوده و 77.8گیرد. این درصد در گزارش قبلی از انرژی تجدیدپذیر بهره میمیزان، 
طور ورود قابل توجه کشور ایران با سوخت فسیلی به این صنعت، درصد مصرف ماینرها از ارگن و همین

 است. انرژی پاک کل شبکه، کاهش یافته

 نتیجه 

تواند بسیار ست که میی نسبتا پایدار و سالمیگیری کلی ما اینست که صنعت ماینینگ حوزهنتیجه
 ریت ساالنه شاهد رشد سه برابریانگیزی در حال پیشرفت است. هشسودده باشد و با سرعت شگفت

ها ز طرفی قیمتشوند. او ساالنه دو برابر کارآمدتر می کنندمیارتقا پیدا  مادامافزارها بوده و سخت
 تر از پیش هستند. صرفه و قابل دسترسبهکاهش پیدا کرده و از لحاظ اقتصادی مقرون

به عنوان آخرین  توانندینینگ میما هایدستگاهدهد که های این تحقیقات نشان میدر کل، یاقته
پتانسیل این را دارد های پاک استفاده کنند. این صنعت و خریدار برق جهان باشند و از انرژی پذیرنده

 کند. صنعتیاند را تبدیل به اماکن که بتواند مناطقی که پیش از این سوددهی اقتصادی نداشته

 

 مسئولیت سلب 

آماری داشته و به هیچ -ی تحقیقاتیای که مطالعه کردید صرفا جنبهلطفا در نظر داشته باشید که مقاله
سعی بر تشویق و یا تقبیح ورود به صنعت ماینینگ ندارد. تصمیمات مالی و به خصوص اموال عنوان 

مورد م تصمیپیش از اتخاذ تمامی جوانب دیجیتالی حساس و حائزاهمیت هستند و حتما بایستی 
 های متخصصین مشاوره دریافت شود. بحث و بررسی قرار گیرد و از توصیه
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 (Fidelity's Center for Applied Technology) فیدلیتیحاصل تحقیقات مرکز غیرانتفاعی این مقاله، 
و  گذاریسرمایه مدیریت، که به باشدمیجهان  های مالیهای پلتفرماست. این مرکز یکی از غول

همچنین در این سازمان با تحقیق آزمایشگاهی و همکاری آکادمیک پردازد؛ اموال دیجیتال میی معامله
توانند ان خدمات میدهندگها و ارائهشرکت هستند که چگونه با سایر مراکز، به دنبال پاسخ این پرسش

ی خدمات این سازمان معتقدست آینده وکار خود را ارتقا دهند.خدمات و کسب ،وری از تکنولوژیبا بهره
  است. ،مانند بیتکوین، غیرمتمرکز و مستقل از نیاز به اعتماد باز، متنهای مالی جایی در بستر شبکه

 

 ویراماینروعه جممایت محو  ضیاء صدر، را امینیزه ،لویامید ع شتال اصلحاین مطلب ، گردآوری و ترجمه لعه، بررسیمطا
 نتشر شده است.م ۲۰۱۹جوالی  ۱۵این مقاله در  است. جمن بالکچین ایرانانو 
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